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elite edition

FM04FD30B
Αποθηκεύστε τα προσωπικά σας αρχεία με στυλ
Μοιραστείτε και εντυπωσιάστε!
Ο υπερσύγχρονος σχεδιασμός μεγέθους πιστωτικής κάρτας, που χωράει ακόμα και στο 

πορτοφόλι σας, θα εντυπωσιάσει. Με την κομψή και υπερσύγχρονη κάρτα USB flash της Philips 

έχετε πάντα μαζί σας τα πολύτιμα δεδομένα σας για να μπορείτε να ανταλλάζετε και να 

μοιράζεστε αρχεία μεγάλου μεγέθους.

Σχεδιασμένο για εσάς
• Αποκλειστική συσκευή USB flash card μεγέθους πιστωτικής κάρτας
• Μοντέρνο σώμα από αλουμίνιο 3 χιλ
• Λειτουργικός σχεδιασμός για να χωράει άνετα στο πορτοφόλι
• Ευέλικτη σύνδεση USB για κάθε θύρα USB

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

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



 Αποκλειστική συσκευή UFD
Ο λειτουργικός σχεδιασμός της συσκευής USB 
flash card δημιουργήθηκε για να μοιράζεστε και να 
εντυπωσιάζετε. Τα πολύτιμα δεδομένα σας είναι 
πάντα μαζί σας, στο πορτοφόλι σας, αφού η 
συσκευή έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας που σας 
επιτρέπει να τη μεταφέρετε παντού.

Λεπτό σώμα από αλουμίνιο 3 χιλ
Το περίβλημα αλουμινίου με φινίρισμα 
προηγμένης τεχνολογίας δίνει μοντέρνα όψη και 
αίσθηση στη μονάδα USB flash card. Τώρα δεν 
αποθηκεύετε μόνο τα δεδομένα σας, αλλά 
μπορείτε και να τα μοιραστείτε, εντυπωσιάζοντας 
τους πάντες.

Χωράει άνετα στο πορτοφόλι σας
Αυτή η συσκευή μικρού μεγέθους αποτελεί εύκολο 
τρόπο μεταφοράς των πολύτιμων δεδομένων 
σας, αφού η μονάδα USB flash card χωράει άνετα 
στο πορτοφόλι σας.

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.

Ευέλικτη σύνδεση USB
Η ευκολία στη χρήση αποτελεί ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό αυτού του plug-and-play USB flash 
card. Χάρη στην εξαιρετικά λεπτή και ευέλικτη 
σύνδεση USB, που μπορείτε να λυγίσετε και 
περιστρέψετε, μοιράζεστε και αποθηκεύετε τα 
δεδομένα σας με μεγάλη ευκολία. Ταιριάζει σε 
οποιαδήποτε ελεύθερη θύρα USB.

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.

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.

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.

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.
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Χαρακτηριστικά
μεταγενέστερη έκδοση, Linux 2.4.0 και • Καθαρό απόβαρο: 0,458 κ.
•

Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: MLC NAND 

Flash
• Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 4 GB
• Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: ανάγνωση 
έως 17MB/δευτ, εγγραφή έως 7MB/δευτ.

Συνδεσιμότητα
• USB: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

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

Αξεσουάρ
• Λουράκι αυχένα: ΟΧI
• Καλώδια: Καλώδιο επέκτασης
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Πορτογαλικά, Ρωσικά, Πολωνικά, Τσεχικά, 
Σλοβακικά, Ουγγρικά

• Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, 
Ρωσικά, Πολωνικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, 
Ουγγρικά

Απαιτήσεις συστήματος
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows® 

Vista, XP, 2000, ME και 98SE, Mac OS 9.0 και 

μεταγενέστερη έκδοση
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

Διάφορα
• Εγγύηση: 2 έτη

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 43419 9
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

11,8 x 15,3 x 2,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,073 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,047 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,026 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 43420 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 40
• Μικτό βάρος: 4,312 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39,3 x 18 x 29,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,88 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,432 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 43421 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 10
• Μικτό βάρος: 0,928 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,4 x 16 x 13 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,47 κ.
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