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USB jednotka Flash

4 GB
vivid edition

FM04FD05B
Jednoduché používanie, Plug and Play!

Okamžite zameňte súbory!
Jednoduché ľahko ovládateľné zariadenie Plug and Play. Farebná USB jednotka Flash vivid 
edition zaistí jednoduchosť a zážitok z každodenného ukladania a zdieľania súborov, 
fotografií a hudby.

Navrhnutý pre vás
• Štýlový USB kľúč vďaka farebnému dizajnu
• Ochranný integrovaný kryt pre vaše pohodlie
• Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

Všetko, čo potrebujete
• Indikátor aktivity sa rozsvieti pri kopírovaní súborov
• S predinštalovaným špeciálne navrhnutým softvérom s jednoduchým ovládaním

Výkon a kapacita
• Úložná kapacita 4 GB pre veľké súbory s údajmi
• Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0
• Synchronizácia súborov medzi celým PC a UFD
• Automatická kompresia všetkých súborov šetrí voľný priestor



 Štýlový farebný dizajn
Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, 
pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo 
zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba 
západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti 
ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit 
príjemnej zábavy

Šikovný ochranný kryt
Už nikdy nestraťte svoj kryt! Ochranný kryt je 
integrovaný v dizajne produktu, takže vždy zostane 
upevnený na USB kľúči. Aby ste ho použili, musíte len 
otočiť kryt dozadu, zapojiť kľúč a prehrať.

Zážitok z jednoduchého otvárania
Značky a predierkovania na balení vám ukazujú 
najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a 
zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.

Úložná kapacita 4 GB
Užitočná úložná kapacita 4 GB vám umožní odkladať 
a zdieľať oveľa väčšie súbory a ich väčšie počty cez 
port USB na počítači alebo prenosnom počítači.

Rýchly prenos údajov
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú 
nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých 
multimediálnych súborov na alebo z pevného disku 
počítača.

Indikátor aktivity
Pôsobivá žiara indikátora zobrazuje, že jednotka je 
správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov 
do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.

Vrátane softvéru s jedn. ovládaním
Súčasťou balenia je kompletný softvérový balík, 
ktorý sa automaticky spustí z USB jednotky Flash a 
zabezpečí vám prístup k užitočným funkciám, ako 
napríklad ochrana heslom, synchronizácia súborov, 
kompresia údajov, USB lost & found a informácie o 
USB. Okrem toho sa dodáva s 30-dňovou skúšobnou 
verziou programu Portable Microsoft Outlook 
Express, synchronizáciou obľúbených položiek a 
prehliadaním internetu bez možnosti vystopovania.
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Hlavné prvky
• Káble: Nie •
Pamäťové médium
• Typ pamäte: MLC NAND Flash
• Kapacita zabudovanej pamäte: 4 GB
• Prenosová rýchlosť: čítanie max. 14 MB/s, 

zapisovanie max. 5 MB/s

Pripojiteľnosť
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Príslušenstvo
• Šnúrka na krk: Nie

• Stručná príručka spustenia: Nie
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 

španielsky, taliansky, holandsky, portugalsky, 
grécky, fínsky, švédsky, rusky, poľsky, česky, 
slovensky, maďarsky, rumunsky

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows® Vista, XP, 

2000, ME a 98SE; Mac OS 9.0 a novší; Linux 2.4.0 a 
novší

• USB: Voľný port USB
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