
 

 

Philips
USB Flash Drive

4GB
Silver Edition

FM04FD00B
Διαμοιρασμός και μεταφορά δεδομένων
Ανταλλαγή αρχείων στη στιγμή!
Με το Philips USB Flash Drive Silver Edition μπορείτε να μοιραστείτε και να μεταφέρετε τα δεδομένα 

σας εύκολα. Τα 4GB σας δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής και διαμοιρασμού μεγάλων αρχείων 

όπως εγγράφων, εικόνων και μουσικής μέσω της θύρας USB του PC ή του laptop.

Απόδοση και χωρητικότητα
• Γρήγορη μεταφορά δεδομένων μέσω USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
• Συγχρονισμός αρχείων μεταξύ PC και UFD
• Η αυτόματη συμπίεση όλων των αρχείων εξοικονομεί χώρο
• Χωρητικότητα αποθήκευσης 4GB για μεγάλα αρχεία δεδομένων

Ασφάλεια και σιγουριά
• Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα με password
• Στοιχεία απώλειας & εύρεσης ώστε εάν χαθεί η μονάδα να μπορεί να επιστραφεί

Όλα όσα χρειάζεστε
• Προεγκατεστημένο ειδικά σχεδιασμένο και εύχρηστο λογισμικό
• Η ένδειξη δραστηριότητας ανάβει κατά την αντιγραφή αρχείων



 Γρήγορη μεταφορά δεδομένων
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων 
μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής κατά την 
αντιγραφή μεγάλων αρχείων πολυμέσων προς και 
από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Συγχρονισμός αρχείων
Χάρη στη δυνατότητα συγχρονισμού όλων των 
αρχείων στο PC σας, μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση και να δουλέψετε με τα έγγραφά σας 
οπουδήποτε, με μερικά μόνο κλικ του ποντικιού.

Αυτόματη συμπίεση αρχείων
Εξοικονομήστε χώρο με αυτόματη συμπίεση όλων 
των αρχείων που τοποθετείτε στη μονάδα USB 
flash

Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης
Λόγω της προστασίας μέσω κωδικού 
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της 
κρυπτογράφησης AES 256 bit, τα πολύτιμα 
προσωπικά δεδομένα έχουν δυνατότητα 
προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
με την απλή χρήση ενός κωδικού.

Πληροφορίες απώλειας & εύρεσης
Αυτή η μοναδική λειτουργία σάς δίνει τη 
δυνατότητα να καταχωρήσετε στοιχεία 
επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail στη μονάδα USB 
flash, ώστε εάν τη χάσετε και τη βρει κάποιος, να 
μπορεί να σας την επιστρέψει.

Περιλαμβάνεται εύχρηστο λογισμικό
Περιλαμβάνεται μια πλήρης σουίτα λογισμικού, η 
οποία ενεργοποιείται αυτόματα από τη μονάδα 
USB flash και παρέχει πρόσβαση σε χρήσιμες 
λειτουργίες όπως Προστασία μέσω κωδικού 
πρόσβασης, Συγχρονισμός αρχείων, Συμπίεση 
δεδομένων, Απώλεια & εύρεση USB και 
Πληροφορίες USB. Επιπλέον, περιλαμβάνει δοκιμή 
30 ημερών για το Φορητό Outlook Express της 
Microsoft, συγχρονισμό αγαπημένων και 
περιήγηση στο internet χωρίς ίχνη.

Χωρητικότητα αποθήκευσης 4GB
Τα 4 GB σας δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής και 
διαμοιρασμού πολύ μεγαλύτερων ή 
περισσότερων αρχείων μέσω της USB θύρας του 
υπολογιστή ή του laptop.

Ένδειξη δραστηριότητας
Μια ένδειξη υποδηλώνει ότι η μονάδα έχει 
συνδεθεί σωστά και λειτουργεί, ενώ πάλλεται 
γρηγορότερα κατά την αντιγραφή αρχείων προς ή 
από την αντίστοιχη μνήμη.
FM04FD00B/00

Χαρακτηριστικά
• Καθαρό απόβαρο: 3,512 κ.
•

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: MLC NAND 

Flash
• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 4 GB
• Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: ανάγνωση 

15MB/s μέγιστο, εγγραφή 3MB/s μέγιστο

Συνδεσιμότητα
• USB: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Αξεσουάρ
• Καλώδια: Καμία
• Λουράκι αυχένα: ΟΧI
• Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, 
Ρωσικά

• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Πορτογαλικά, Ρωσικά

Λογισμικό
• Εύκολη μεταφορά: Προστασία μέσω κωδικού 
πρόσβασης, Συγχρονισμός αρχείων, Φορητό 
Outlook Express-δοκιμή, Συγχρονισμός 
αγαπημένων-δοκιμή, Περιήγηση χωρίς ίχνη-
δοκιμή

Απαιτήσεις συστήματος
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows® 

Vista, XP, 2000, ME και 98SE, Mac OS 9.0 και 
μεταγενέστερη έκδοση, Linux 2.4.0 και 
μεταγενέστερη έκδοση

• USB: Ελεύθερη θύρα USB

Διάφορα
• Εγγύηση: 2 έτη

Δεδομένα συσκευασίας
• 12NC: 867000026282
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30778 3
• Μικτό βάρος: 0,048 κ.
• Ύψος: 180 μμ
• Μήκος: 130 μμ
• Πλάτος: 15 μμ
• Καθαρό απόβαρο: 0,039 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 60
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36828 9
• Μικτό βάρος: 4,052 κ.
• Μήκος: 395 μμ
• Πλάτος: 230 μμ
• Ύψος: 315 μμ
Ημερομηνία έκδοσης 
2017-07-06

Έκδοση: 6.0.13

12 NC: 8670 000 26282
EAN: 87 12581 30778 3
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