
 

 

Philips
Unidade Flash USB

4 GB
edição azul

FM04FD02B
Partilhe e transporte dados

Troque ficheiros num instante!
A unidade flash USB da Philips (edição azul) facilita a partilha e transporte dos seus dados. 
Com uma capacidade de 4 GB, pode trocar e partilhar ficheiros de grandes dimensões 
como documentos, imagens e música através da porta USB do seu PC ou portátil.

Tudo o que precisa
• Software pré-instalado especialmente concebido e fácil de utilizar
• O indicador de actividade acende-se ao copiar ficheiros

Desempenho e capacidade
• Capacidade de armazenamento de 4 GB para grandes ficheiros de dados
• A compressão automática de todos os ficheiros poupa espaço
• Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade
• Sincronização de ficheiros completa entre o PC e o UFD

Segurança e protecção
• Informação "Perdidos e Achados" para que possa recuperar a unidade se a perder
• Proteja os seus valiosos dados pessoais com uma palavra-passe



 Capacidade de armazenamento de 4 GB
Os práticos 4 GB permitem-lhe trocar e partilhar 
mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da 
porta USB do seu computador de secretária ou 
portátil.

Compressão automática de ficheiros
Poupe espaço através da compressão automática de 
todos os ficheiros que coloca na unidade flash USB

Rápida transferência de dados
A transferência de dados a alta velocidade reduz 
significativamente o tempo de espera ao copiar 
grandes ficheiros multimédia de ou para o disco 
rígido do computador.

Sincronização de ficheiros
Com a sincronização de todos os ficheiros no seu 
PC, é possível aceder e trabalhar com os seus 
documentos em qualquer local, bastando para isso 
alguns cliques no rato.

Informação de "Perdidos e Achados"
Esta característica exclusiva permite-lhe introduzir 
os seus dados de contacto, como o endereço, 
número de telefone e endereço de correio 
electrónico na unidade flash USB para que, caso a 
perca, quem a encontrar a possa devolver.

Protecção por palavra-passe
Graças à protecção por palavra-passe que inclui 
encriptação AES de 256 bits, os seus dados pessoais 
podem ser protegidos contra acesso não autorizado, 
bastando utilizar uma palavra-passe.

Software fácil de utilizar incluído
Está incluído um conjunto de software completo, 
executado automaticamente a partir da unidade flash 
USB, que lhe permite aceder a funcionalidades úteis 
como protecção por palavra-passe, sincronização de 
ficheiros, compressão de dados, função de "perdidos 
e achados" da unidade USB e informação sobre a 
unidade USB. Para além disso, possui um período de 
teste de 30 dias para o Portable Microsoft Outlook 
Express, sincronização de favoritos e navegação na 
Internet sem deixar registos.

Indicador de actividade
Um atraente brilho indica-lhe que a unidade está 
devidamente ligada e a trabalhar, e pulsa mais 
rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua 
memória.
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Destaques
• Tara: 0,039 kg
•

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: MLC NAND Flash
• Capacidade da Memória Incorporada: 4 GB
• Velocidade de transferência: leitura 15 MB/s 

(máx.), escrita 3 MB/s (máx.)

Conectividade
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Software
• Transporte Fácil: Protecção por palavra-passe, 

Sincronização de ficheiros, Teste Outlook Express 
Portátil, Teste Sinc. Favoritos, Teste navegação 
livre de controlo

Acessórios
• Fita para o pescoço: Não
• Cabos: Nenhum
• Manual de início rápido: Inglês, Francês, Alemão, 

Espanhol, Italiano, Holandês, Português, Russo
• Manual do utilizador: Inglês, Francês, Alemão, 

Espanhol, Italiano, Holandês, Português, Russo

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows® Vista, XP, 

2000, ME e 98 SE, Mac OS 9.0 e superior; Linux 
2.4.0 e superior

• USB: Porta USB livre

Diversos
• Garantia: 2 anos

Embalagem interior
• EAN: 87 12581 35570 8
• Número de embalagens para o consumidor: 15
• Peso bruto: 0,86 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 20 x 18 x 14,5 cm
• Peso líquido: 0,135 kg
• Tara: 0,725 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 35571 5
• Número de embalagens para o consumidor: 60
• Peso bruto: 4,4 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39 x 23 x 31,5 cm
• Peso líquido: 0,54 kg
• Tara: 3,86 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 35569 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13 x 19,2 x 1,5 cm
• Peso bruto: 0,048 kg
• Peso líquido: 0,009 kg
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