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Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: SLC NAND флаш
• Обем на вградената памет: 2 GB
• Скорост на прехвърляне: 17 MB/сек. четене; 12 

MB/сек. писане

Възможности за свързване
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Софтуер
• Лесно за носене: Защита с парола, С

инхронизация на файлове, Преносим Outlook 
Express - пробна версия, Синхронизиране на 
предпочитаните - пробна версия, Браузър без 
проследяване - пробна версия

Удобство
• Превключвател за защита срещу запис

Аксесоари
• Лента за врат: да
• Кабели: Удължаващ кабел/ключодържател за 

USB
• Ръководство за потребителя: Английски, 

френски, немски, испански, италиански, 
холандски, португалски, руски

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows® 98 SE, 

2000, ME, XP;   Mac OS 9.0 и по-нова;   Linux 
2.4.0 и по-нова

• USB: Свободен USB порт

Разни
• Гаранция: 2 години

Данни за опаковката
• 12NC: 908210005793
• EAN/UPC/GTIN: 8710895923569
• Бруто тегло: 0 170 кг
• Тегло с опаковката: 0 075 кг
• Височина: 180 мм
• Дължина: 130 мм
• Ширина: 45 мм

Вътрешен кашон
• Количество: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92357 6
• Тегло с опаковката: 0 13 кг
• Бруто тегло: 0 34 кг
• Дължина: 200 мм
• Ширина: 60 мм
• Височина: 140 мм

Външен кашон
• Количество: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92358 3
• Бруто тегло: 4 кг
• Тегло с опаковката: 0,7 кг
• Дължина: 315 мм
• Ширина: 230 мм
• Височина: 395 мм
•
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2 GB Високопроизводителна 

Спецификации

Дата на издаване  
2007-11-03

Версия: 5.0

12 NC: 9082 100 05793
EAN: 87 10895 92356 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
FM02

Акценти

Капаците
Полезните
споделяне 
през USB п
лаптоп.

Бърз пре
Високите 
съкращава
копирате 
от твърди

Защита с
Благодарен
256-битов
данни мога
достъп сам

Превклю
USB устро
превключв
предотвра
презаписва

Изключи
С меките 
покритие,
изключите

Вградена
Капачкат
в конструк
остава пр
дали се изп

Индикат
Привлекат
устройств
пулсира по
от памет

Приложе
Приложен
автомати
до полезни
синхрониза
данните, U
Освен тов
Portable Mi
предпочит

Удобна л
Благодарен
или ключод
флаш паме
движение 

Удължит
С устройс
кабел за д
настолни к
отзад на м
модели).
FD11A

 на про

т на съх
 2 GB ви д
на много п
орта на в

нос на д
скорости з
т времето
големи мул
я диск на 

 парола
ие на защ
о шифрова
т да бъда
о с използ

чвател з
йството с
ател за за
тява нево
не върху ц

телен ди
си линии и
 USB флаш
лно устро

 капачка
а за защит
цията на 

икрепена к
олзва, и е

ор за акт
елна мека
ото е свър
-бързо при
та му.

н е лесен
 е софтуер
чно от US
 функции к
ция на фа
SB "изгубе

а са включе
crosoft Out
аните и в

ента за в
ие на избо
ържател 
т винаги щ
(предлагат

елен US
твото се д
опълнител
омпютри 
ашината 
ранение 2 GB
ават капацитет за размяна и 
о-големи или повече файлове 
ашия настолен компютър или 

анни
а пренос на данни значително 
 на досадно изчакване, когато 
тимедийни файлове към или 
вашия компютър.

итата с парола, включително 
не с AES, ценните ви лични 
т предпазени от непозволен 
ване на парола.

а защита срещу запис
 флаш памет има 
щита срещу запис, който 
лното изтриване или 
енни данни.

зайн
 мекото при докосване гумено 
 паметта на Philips е 
йство с превъзходен дизайн.

а на USB конектора е вградена 
продукта, така че винаги 
ъм устройството, независимо 
 невъзможно да я изгубите.

ивност
 светлина ви показва, че 
зано правилно и работи, като 
 копиране на файлове към или 

 за използване софтуер
ен пакет, който се изпълнява 

B флаш диска и ви дава достъп 
ато защита с парола, 
йлове, компресиране на 
ни вещи", и данни за USB. 
ни 30-дневна пробна версия на 

look Express, синхронизиране на 
лизане в Интернет без следи.

рата и ключодържател
ра от удобна лента за врата 
вашето USB устройство с 
е ви е под ръка, когато сте в 
 се само за избрани модели).

B кабел
оставя удължителен USB 
но удобство, особено при 
с труден достъп до USB порта 
(предлага се само на избрани 
/00

дукта

http://www.philips.com

