
 

 

Philips
Memorie flash USB

2 GB
ediţie de colecţie

FM02FD20B
Proiectată pentru a împărtăşi, stoca şi proteja
datele dumneavoastră importante
Aspect plăcut, performanţe ridicate şi design ergonomic mereu la dispoziţia 
dumneavoastră. Memoria flash USB Philips ediţia de colecţie dispune de un design rafinat 
şi de accesorii utile, cum ar fi capacul captiv ce oferă un plus de eleganţă.

Proiectat pentru dumneavoastră
• Design exclusiv și modern cu formă plăcută și curbe line
• Capacul integrat rămâne atașat de unitate, nu îl veţi pierde niciodată!
• Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fișierelor

Tot ce vă este necesar
• Software preinstalat, proiectat special și ușor de utilizat

Performanţă și capacitate
• Capacitate de stocare de 2 GB pentru fișiere mari de date
• Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
• Protejaţi-vă datele personale importante cu o parolă



 Design exclusiv
Curbele line și finisajul din cauciuc moale fac din 
memoria flash USB Philips un echipament exclusiv cu 
un design încântător.

Capac integrat
Capacul pentru protejarea conectorului USB este 
integrat în corpul produsului, astfel încât acesta 
rămâne atașat de unitate atunci când nu este folosit, 
fiind imposibil de pierdut.

Indicator de activitate
Un indicator cu aspect atractiv vă indică faptul că 
unitatea este conectată și funcţionează 
corespunzător și clipește rapid în timpul copierii 
fișierelor în sau din memoria acesteia.

Software ușor de utilizat inclus
Este inclusă o suită software completă, care va rula 
automat de pe unitatea flash USB și vă va permite 
accesul la caracteristici utile precum, Protecţia 
parolei, Sincronizarea fișierelor, Comprimarea 
datelor, USB pierdut și găsit și Informaţii USB. În plus, 
se oferă un test de 30 de zile pentru Portable 
Microsoft Outlook Express, sincronizarea 
articolelor preferate și navigarea pe internet fără 
urme.

Capacitate de stocare de 2 GB
Cei 2 GB vă oferă posibilitatea de a schimba și 
împărtăși fișiere mult mai mari sau mai multe prin 
portul USB al computerului sau laptop-ului 
dumneavoastră.

Transfer rapid de date
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ 
timpul de așteptare atunci când copiaţi fișiere 
multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard 
discul calculatorului dumneavoastră.

Protecţie cu parolă
Mulţumită protecţiei parolei, prin criptarea AES pe 
256 de biţi, datele dumneavoastră personale 
valoroase pot fi protejate împotriva accesului 
neautorizat prin simpla utilizare a unei parole.
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Repere
• Greutate proprie: 0,039 kg
•

Suport de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 2 GB
• Rată de transfer: viteză max. citire 15MB/s, viteză 

max. scriere 3MB/s
• Tip memorie încorporată: Flash MLC NAND

Conectivitate
• USB: USB 2.0 de mare viteză

Software
• Ușor de transportat: Protecţie cu parolă, 

Sincronizare fișiere, Portable Outlook Express-
trial, Trace free browsing-trial, Favorites Sync-trial

Accesorii
• Cabluri: Nu
• Dispozitiv de fixare: Nu
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, rusă
• Manual de utilizare: Engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, rusă

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME, 98 SE Mac 

OS 9.0 și versiunile ulterioare; Linux 2.4.0 și 
versiunile ulterioare

• USB: Port USB gratuit

Diverse
• Garanţie: 2 ani

Cutie interioară
• Cantitate: 15
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35578 4
• Lungime: 200 mm
• Lăţime: 180 mm
• Înălţime: 145 mm
• Greutate brută: 0,935 kg
• Greutate proprie: 0,725 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 35579 1
• Număr de ambalaje: 60
• Greutate brută: 4,352 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 39 x 23 x 31,5 cm
• Greutate netă: 0,84 kg
• Greutate proprie: 3,512 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 34676 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

13 x 19,2 x 1,7 cm
• Greutate brută: 0,053 kg
• Greutate netă: 0,014 kg
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