
 

Philips
Unidade flash USB

4 GB
edição especial

FM04FD20B
Projetado para compartilhar, armazenar e proteger
suas valiosas informações
Design moderno e alto desempenho. A edição especial da unidade flash USB da Philips 
apresenta um design elegante e detalhes úteis, como a tampa presa ao dispositivo que 
deixa o visual ainda mais bonito.

Projetado para você
• Design moderno e exclusivo com um ótimo formato e curvas suaves
• Tampa integrada presa à unidade. Você nunca vai perdê-la!
• O indicador de atividade acende durante a cópia de arquivos

Tudo o que você precisa
• Software pré-instalado especialmente desenvolvido e fácil de usar

Desempenho e capacidade
• Capacidade de armazenamento de 4 GB para arquivos de dados pesados
• Transferência rápida de dados com USB 2.0 de alta velocidade
• Proteja seus preciosos dados pessoais com uma senha
 



 Design exclusivo
Com curvas suaves e acabamento em borracha 
macia, a unidade flash USB da Philips é um dispositivo 
exclusivo com design moderno.

Tampa integrada
Para proteger o conector USB, a tampa é integrada 
ao design do produto para fique presa à unidade 
quando não estiver em uso. É impossível perdê-la.

Indicador de atividade
Uma luz brilhante mostra que a unidade está 
conectada e funcionando corretamente e pisca mais 
rapidamente durante a importação ou exportação de 
arquivos da memória.

Software fácil de usar incluído
O software incluído é executado automaticamente 
na unidade flash USB e fornece acesso a recursos 
úteis, como proteção de senha, sincronização de 
arquivos, compactação de dados, USB lost & found e 
informações USB. Além disso, também é fornecida 
uma versão experimental de 30 dias do Portable 
Microsoft Outlook Express, Favorites 
synchronization e do No-trace internet browsing.

Capacidade de armazenamento de 4 GB
Com 4 GB, você pode trocar e compartilhar 
arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta 
USB do seu PC ou laptop.

Transferência rápida de dados
Taxas de transferência de dados em alta velocidade 
reduzem significativamente longos períodos de 
espera.

Proteção de senha
A proteção por senha criptografada protege seus 
dados pessoais contra acesso não autorizado.
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Destaques
• USB: Porta USB livre • Peso da embalagem: 0,039 kg
•

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória interna: 4 GB
• Taxa de transferência: lê até 15 MB/s, grava até 3 

MB/s
• Tipo de memória integrada: MLC NAND Flash

Conectividade
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Software
• Fácil de transportar: Proteção de senha, 

Sincronização de arquivos, Período gratuito para 
usar o Portable Outlook Express, Período gratuito 
para navegação no Trace free, Período gratuito 
para usar o Favorites Sync

Acessórios
• Cabos: Não
• Alça p/o pescoço: Não
• Guia para início rápido: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, italiano, holandês, português, russo
• Manual do usuário: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, italiano, holandês, português, russo

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows® Vista, 

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

Diversos
• Garantia: Dois anos

Embalagem interna
• Quantidade: 15
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35580 7
• Comprimento: 200 mm
• Largura: 180 mm
• Altura: 145 mm
• Peso bruto: 0,935 kg
• Peso da embalagem: 0,725 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 35581 4
• Número de embalagens para o cliente: 60
• Peso bruto: 4,352 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 39 x 23 x 31.5 cm
• Peso líquido: 0,84 kg
• Peso da embalagem: 3,512 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 34677 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13 x 19,2 x 1,7 cm
• Peso bruto: 0,053 kg
• Peso líquido: 0,014 kg
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