
 

 

Philips
แฟลชไดรฟ USB

4GB
Memento Edition

FM04FD25B
สะดวกสบายพรอมใหการปกปองขอมูลของคุณ

ขอมูลสําคัญท่ีนําติดตัวไปไดทุกท่ี!
คุณสมบัติการใชงานครบครันและในขณะเดียวกันก็สวยงามทันสมัย แฟลชไดรฟ USB 
สีเมทัลลิกทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการของคุณไดรอบดาน ท้ังจัดเก็บและแบงปนขอมูลสําคัญ 
พรอมมีพวงกุญแจทําใหคุณสามารถพกพาอุปกรณไดตลอดเวลาขณะเคล่ือนไหวหรือเดินทาง

ออกแบบมาเพื่อใหเหมาะกับคุณ
• สีเมทัลลิคดูมีเสนหทําให USB สวยงามทันสมัย
• USB สามารถยืดหดไดเพื่อการปกปองพิเศษ
• พกพางายเนื่องจากมีพวงกุญแจ
• รูปทรงที่ใชสะดวกและเปดใชงานงาย
ทุกสิ่งที่คุณตองการ
• ไฟแสดงกิจกรรมจะสวางขึ้นเมื่อกําลังคัดลอกไฟล 
• ซอฟตแวรที่ใหมาไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษและใชงานงาย
ประสิทธิภาพและความจุ
• พื้นที่จัดเก็บ 4GB สําหรับจัดเก็บไฟลขอมูลขนาดใหญ
• ถายโอนขอมูลไดรวดเร็วดวย USB 2.0 ความเร็วสูง
• การซิงโครไนซไฟลระหวางคอมพิวเตอรและ UFD
• การบีบอัดไฟลอัตโนมัติชวยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ
ปลอดภัย
• ปองกันขอมูลสวนตัวที่มีคาของคุณ ดวยการใช รหัสผาน



 การออกแบบ USB สวยงามทันสมัย
แฟลชไดรฟ USB 
พรีเมี่ยมสีขาวมันเงาและฝาปดเคลือบสีเมทัลลิคเงางา
ม 
ใหการปกปองขอมูลสําคัญของคุณอยางดีเลิศสรางคว
ามแตกตางจากแฟลชไดรฟทั่วไป
USB สามารถยืดหดได
สามารถดันเพื่อยืดหดได คุณสมบัติพลักแอนดเพลย 
USB ทําใหเช่ือมตอกับพอรต USB 
ทั้งหมดไดงายเพียงกดเลื่อนปุมสไลดเพื่อดันชองเสียบ 
USB ออกมาและเสียบเขากับอุปกรณของคุณ 
ดวยการออกแบบที่รวมทุกอยางไวในอุปกรณเดียวทําใ
หมีความปลอดภัยและปกปองขอมูลสําคัญของคุณตล
อดเวลา
USB ที่พกพางาย
เพียงหอยอุปกรณ USB 
ไวที่เครื่องใชสวนตัวของคุณช้ินใดช้ินหนึ่งที่คุณสามา
รถพกพาติดตัวไปไดทุกที่ 
จึงไมจําเปนตองคนหาขอมูล ภาพ ภาพยนตร 
หรือเพลงอีกตอไปเพราะคุณจะหยิบใชขอมูลสําคัญไ
ดสะดวกเสมอ!
เปดใชงานงาย
เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑทําใหคุณทราบว ิธีก
ารเปดและใชงาน USB Stick ที่รวดเร็วและงายดาย 
ไรความยุงยาก
พื้นที่จัดเก็บ 4GB
พื้นที่จัดเก็บขนาด 4GB 
ชวยใหคุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บ สับเปลี่ยน 
และแบงปนไฟลขนาดใหญกวาหรือไดมากกวาโดยใ
ชพอรต USB ของคอมพิวเตอรหรือแลปทอปของคุณ
ถายโอนขอมูลไดรวดเร็ว
อัตราการถายโอนขอมูลความเร็วสูง 
จะชวยลดเวลาที่คุณตองรอในขณะที่คัดลอกไฟลม ัลติ
มีเดียขนาดใหญไปเก็บไวหรือจากฮารดดิสกของคอม
พิวเตอรของคุณ
ตัวแสดงกิจกรรม
ไฟที่สวางขึ้นแสดงใหคุณทราบวาไดเช่ือมตอกับไดร
ฟและใชงานได 
และกะพริบเร็วขึ้นเมื่อมีการคัดลอกไฟลไปที่หรือจาก
หนวยความจําของอุปกรณ
พรอมซอฟตแวรที่ใชงานงาย
ซอฟตแวรที่ใหมาเปนชุดซอฟตแวรที่ครบถวนสมบูร
ณ ซึ่งจะรันจากแฟลชไดรฟ USB 
โดยอัตโนมัติและใหคุณสามารถเขาใชคุณสมบัติที่มีป
ระโยชนตางๆ เชน การปองกันรหัสผาน, 
การซิงโครไนซไฟล, การบีบอัดขอมูล, USB lost & 
found, และขอมูล USB นอกจากนี้ ยังมีชวงทดลองใช 
30 วันสําหรับ Portable Microsoft Outlook Express, 
Favorites synchronization และ No-trace internet 
browsing
การใชรหัสผานปองกัน
ดวยการใชรหัสผานปองกันพรอมทั้งการเขารห ัส AES 
256 บิต 
ขอมูลสําคัญสวนตัวของคุณจะไดรับการปองกันจากก
ารเขาใชโดยไมไดรับอนุญาต 
เพียงคุณกําหนดรหัสผาน
FM04FD25B/97

ไฮไลต
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 15
•

สื่อเก็บขอมูล
• ประเภทหนวยความจําภายใน: MLC NAND Flash
• ความจุของหนวยความจําในตัว: 4 GB
• อัตราถายโอน: เวลาการอาน 18MB/วินาที, 

เวลาการเขียน 5MB/วินาที
การเชื่อมตอ
• USB: USB 2.0 ความเร็วสูง
ซอฟตแวร
• พกพาสะดวก: การใชรหัสผานปองกัน, 

การซิงโครไนซไฟล, Portable Outlook Express-
ทดลองใช, Favorites Sync-ทดลองใช, Trace free 
browsing-ทดลองใช

อุปกรณเสริม
• คูมือผูใช: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, 

ดัตช, โปรตุเกส, กรีก, ฟนแลนด, สวีเดน, รัสเซีย, 
โปแลนด, เชค, สโลวัก, ฮังการี, โรมาเนีย

• สายคลองคอ: ไมมี
• สาย: ไมมี
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: ไมมี
• พวงกุญแจ: ใช
ความตองการระบบ
• ระบบปฏิบัติการ PC: Windows® Vista, XP, 2000, 

ME และ 98SE; Mac OS 9.0 และสูงกวา; Linux 2.4.0 
และสูงกวา

• USB: พอรต USB อิสระ

อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• รับประกัน: 2 ป
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

11.8 x 15.3 x 1.8 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.036 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.008 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.028 กก.
• EAN: 87 12581 54915 2
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: บรรจุภัณฑพลาสติก
ดานนอกกลอง
• น้ําหนักสุทธิ: 3.3 กก.
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

39.3 x 18 x 29.5 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.48 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.82 กก.
• EAN: 87 12581 54916 9
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 60
ดานในกลอง
• น้ําหนักสุทธิ: 0.684 กก.
• ดานในกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

18.4 x 16 x 13 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.12 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.564 กก.
• EAN: 87 12581 54917 6
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