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B Flash Drive της Philips που συνδυάζει κοµψή και µελετηµένη σχεδίαση και υψηλή 

ι ο πιο εύκολος τρόπος για να µοιράζεστε τα αρχεία σας. Και χάρη στον κωδικό 

ι την προστασία εγγραφής, διαφυλάσσεται ο προσωπικός χαρακτήρας και η ασφάλεια 

ν σας.

ση και χωρητικότητα
ητικότητα 2 GB για µεγάλα αρχεία δεδοµένων
ορη µεταφορά δεδοµένων µέσω USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
στατέψτε τα  προσωπικά σας δεδοµένα µε password
στασία κατά της αθέλητης αντικατάστασης ή διαγραφής αρχείων

σµένο για εσάς
τέρνα, αποκλειστική σχεδίαση µε ωραία εµφάνιση και λείες καµπύλες
νσωµατωµένο κάλυµµα δεν πρέπει να αφαιρεθεί από τη µονάδα!
δειξη δραστηριότητας ανάβει κατά την αντιγραφή αρχείων

σα χρειάζεστε
εγκατεστηµένο ειδικά σχεδιασµένο και εύχρηστο λογισµικό
έξτε ανάµεσα στο εύχρηστο λουράκι λαιµού και το µπρελόκ για τη µεταφορά
ώδιο επέκτασης USB για εύκολη πρόσβαση στην υποδοχή σύνδεσης USB
 

Philips
µε κάλυµµα από 
καουτσούκ

2GB
Υψηλές επιδόσεις

FM02FD11A



 

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: SLC NAND Flash
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 2 GB
• Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: Tαχύτητα 

ανάγνωσης 17MB/δευτ., ταχύτητα εγγραφής 
12MB/δευτ.

Συνδεσιµότητα
• USB: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Λογισµικό
• Εύκολη µεταφορά: Προστασία µέσω κωδικού 

πρόσβασης, Συγχρονισµός αρχείων, Φορητό 
Outlook Express-δοκιµή, Συγχρονισµός 
αγαπηµένων-δοκιµή, Περιήγηση χωρίς ίχνη-
δοκιµή

Ευκολία
• ∆ιακόπτης προστασίας εγγραφής

Αξεσουάρ
• Λουράκι αυχένα: ναι
• Καλώδια: Καλώδιο επέκτασης USB / κλειδί
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ρ
ωσικά

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows® 98 

SE, 2000, ME, XP,   Mac OS 9.0 και µεταγενέστερη 
έκδοση,   Linux 2.4.0 και µεταγενέστερη έκδοση

• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιάφορα
• Εγγύηση: 2 έτη

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210005793
• EAN/UPC/GTIN: 8710895923569
• Μικτό βάρος: 0.170 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0.075 κ.
• Ύψος: 180 χιλ.
• Μήκος: 130 χιλ.
• Πλάτος: 45 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92357 6
• Καθαρό απόβαρο: 0,13 κ.
• Μικτό βάρος: 0,34 κ.
• Μήκος: 200 χιλ.
• Πλάτος: 60 χιλ.
• Ύψος: 140 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92358 3
• Μικτό βάρος: 4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,7 κ.
• Μήκος: 315 χιλ.
• Πλάτος: 230 χιλ.
• Ύψος: 395 χιλ.
•

Με κάλυµµα από καουτσούκ
2GB Υψηλές επιδόσεις 

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2007-08-04

Έκδοση: 5.0

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

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
FM02

Κύρια ση

Χωρητικό
Τα 2 GB σα
διαµοιρασµο
αρχείων µέ

Γρήγορη µ
Οι υψηλές 
σηµαντικά τ
µεγάλων αρ
δίσκο του υ

Προστασ
Λόγω της π
συµπεριλαµ
bit, τα πολύ
προστασίας
απλή χρήση

∆ιακόπτη
Το USB Fla
εγγραφής γ
κατά λάθος

Αποκλεισ
Με λείες κα
το USB flas
εκπληκτικό

Ενσωµατω
Το κάλυµµα
ενσωµατωµ
παραµένει π
όταν δεν χρ

Ένδειξη δ
Μια ένδειξ
σωστά και λ
την αντιγρα

Περιλαµβ
Περιλαµβάν
ενεργοποιε
παρέχει πρ
ροστασία µέ
αρχείων, Συ
και Πληροφ
30 ηµερών 
συγχρονισµ
χωρίς ίχνη.

Εύχρηστο
Χάρη σε µι
για τη µετα
εύκολο να β
επιλεγµένα

Καλώδιο ε
Ένα καλώδι
µεγαλύτερη
υπολογιστέ
υπολογιστή
FD11A

µεία προ

τητα απο
ς δίνουν τη
ύ πολύ µεγ

σω της USB

εταφορά
ταχύτητες µ
ο χρόνο αν
χείων πολυ
πολογιστή σ

ία µέσω κ
ροστασίας µ
βανοµένης 
τιµα προσω
 από µη εξο
 ενός κωδικ

ς προστασ
sh Drive δια
ια να µην δ
 πολύτιµα δ

τική σχεδ
µπύλες κα
h drive της 
 design.

µένο κάλ
 προστασία
ένο στη σχε
ροσαρτηµέ
ησιµοποιείτ

ραστηριότ
η υποδηλών
ειτουργεί, ε
φή αρχείων

άνεται εύ
εται µια πλ

ίται αυτόµατ
όσβαση σε χ
σω κωδικο
µπίεση δεδ
ορίες USB.
για το Φορη
ό αγαπηµέν

 λουράκι 
α ποικιλία α
φορά της U
ρει κανείς 

 µοντέλα).

πέκταση
ο επέκταση
 ευκολία, ιδ
ς όπου η θύ
 (µόνο σε ε
θήκευσης 2 GB
 δυνατότητα ανταλλαγής και 
αλύτερων ή περισσότερων 
 του υπολογιστή ή του laptop.

 δεδοµένων
εταφοράς δεδοµένων µειώνουν 
αµονής κατά την αντιγραφή 
µέσων προς και από τον σκληρό 
ας.

ωδικού πρόσβασης
έσω κωδικού πρόσβασης, 
της κρυπτογράφησης AES 256 
πικά δεδοµένα έχουν δυνατότητα 
υσιοδοτηµένη πρόσβαση µε την 
ού.

ίας εγγραφής
θέτει διακόπτη προστασίας 
ιαγραφούν ή αντικατασταθούν 
εδοµένα.

ίαση
ι απαλό φινίρισµα από καουτσούκ, 
Philips είναι µια συσκευή µε 

υµµα
ς της υποδοχής USB είναι 
δίαση του προϊόντος έτσι ώστε να 
νο στη µονάδα και να µην χάνεται 
αι.

ητας
ει ότι η µονάδα έχει συνδεθεί 
νώ πάλλεται γρηγορότερα κατά 
 προς ή από την αντίστοιχη µνήµη.

χρηστο λογισµικό
ήρης σουίτα λογισµικού, η οποία 
α από τη µονάδα USB flash και 
ρήσιµες λειτουργίες όπως Π

ύ πρόσβασης, Συγχρονισµός 
οµένων, Απώλεια & εύρεση USB 
 Επιπλέον, περιλαµβάνει δοκιµή 
τό Outlook Express της Microsoft, 
ων και περιήγηση στο internet 

λαιµού και µπρελόκ
πό λουράκια λαιµού και µπρελόκ 
SB Flash Drive, θα είναι πάντα 
πότε µετακινείστε (µόνο σε 

ς USB
ς  παρέχεται µε τη USB για 
ιαίτερα µε τους επιτραπέζιους 
ρα USB είναι στο πίσω µέρος του 
πιλεγµένα µοντέλα).
/00

ϊόντος


