
 

 

Philips
USB Flash Sürücü

4 GB
elit sürümü

FM04FD30B
Kişisel dosyalarınızı şık bir şekilde saklayın

Paylaşın ve etkileyin!
Cüzdanınıza mükemmel şekilde sığan bu sofistike kredi kartı tasarımıyla çevrenizdekileri 
etkileyin. Philips USB bellek Kartının mükemmel görünümü ve şık tasarımı sayesinde 
değerli verilerinizi her zaman yanınızda taşıyabilecek ve büyük dosyaları paylaşabileceksiniz.

Sizin için tasarlandı
• Kredi kartı boyutunda mükemmel USB flash kart
• Modaya uygun 3 mm inceliğinde alüminyum gövde
• Cüzdanınıza tam sığacak șekilde ișlevsel olarak tasarlanmıștır
• Her USB portuna uyan esnek USB bağlantısı

İhtiyacınız olan her șey
• Çalıșma göstergesi, dosya kopyalanırken yanar.
• Özel tasarlanmıș kolay kullanımlı yazılım önceden yüklenmiștir

Performans ve kapasite
• Büyük veri dosyaları için 4 GB saklama kapasitesi
• Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı
• PC ve UFD arasında dosya senkronizasyonu
• Tüm dosyaların otomatik olarak sıkıștırılması, boș alanı arttırır

Güvenli
• Değerli, kișisel verilerinizi bir parola ile koruyun



 Mükemmel UFD cihazı
Bu USB flash kart cihazı paylașmak ve 
çevrenizdekileri etkilemek için ișlevsel olarak 
tasarlanmıștır. Değerli bilgilerinizi her zaman 
yanınızda tașıyabilirsiniz çünkü kredi kartına eșit 
boyutuyla cüzdanınızda kolayca tașınabilir.

3 mm inceliğinde alüminyum gövde
Bu alüminyum muhafaza değerli, yüksek teknoloji 
ürünü, modaya uygun görünüm sunan kaliteli bir 
kaplamadır. Verileri sadece saklamak yeterli değilse, 
paylașın ve çevrenizdekileri etkileyin.

Cüzdanınıza sığar.
Bu form faktörü, değerli bilgilerinizi yanınızda tașımak 
için kolay bir yol sunar çünkü bu USB flash kart cihazı 
cüzdanınıza tam olarak sığar.

4 GB saklama kapasitesi
Kullanıșlı 4 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda 
büyük dosyayı masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın 
USB portu üzerinden paylașabilirsiniz.

Esnek USB bağlantısı
Kullanım kolaylığı, bu tak ve çalıștır USB flash kart için 
önemli bir faktördür. Son derece ince yapısı ve 
döndürülebilen ve bükülebilen esnek USB bağlantısı 
ile verilerinizi saklamanın ve paylașmanın kolay bir 
yolunu yașayacaksınız. Boș USB portunuza her zaman 
uyar.

Hızlı veri aktarımı
Yüksek veri aktarım hızı, geniș multimedya 
dosyalarınızı bilgisayarınızın sabit diskine 
kaydederken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme 
sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Çalıșma göstergesi
Bir 'çalıșma' göstergesi, sürücünün düzgün șekilde 
bağlı ve çalıșmakta olduğunu gösterir, belleğe/
bellekten dosya kopyalanırken gösterge daha hızlı 
yanıp söner.

Kullanımı kolay yazılım dahildir
USB flash sürücüden doğrudan çalıșacak ve Koruma 
parolası, Dosya senkronizasyonu, Veri sıkıștırma, 
USB kayıp bulundu ve USB bilgileri gibi faydalı 
özelliklere erișim sağlayacak bütün bir yazılım paketi 
dahildir. Ayrıca, Tașınabilir Microsoft Outlook 
Express, Sık Kullanılanlar senkronizasyonu ve izsiz 
Internet gezinmesi için 30 günlük deneme ile birlikte 
gelir.

Koruma parolası
256 bit AES șifreleme içeren koruma parolası 
sayesinde, değerli kișisel bilgileriniz, sadece bir parola 
kullanımıyla izinsiz erișimden korunur.
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Özellikler
• USB: Boș USB portu
Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: MLC NAND Flash
• Dahili Hafıza Kapasitesi: 4 GB
• Aktarım hızı: en hızlı okuma 17MB/sn, en hızlı 

yazma 7MB/sn

Bağlantı
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Yazılım
• Kolay Tașınır: Koruma parolası, Dosya 

senkronizasyonu, Tașınır Outlook Express-
deneme, Sık Kullanılanlar Senk-deneme, İz 
yoketmeli tarama-deneme

Aksesuarlar
• Boyun askısı: Hayır
• Kablolar: Uzatma kablosu
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: İngilizce, Fransızca, 

Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, 
Portakizce, Rusça, Polonya Dili, Çekce, Slovakça, 
Macarca

• Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portakizce, 
Rusça, Polonya Dili, Çekce, Slovakça, Macarca

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME ve 98SE; 

Mac OS 9.0 ve üzeri; Linux 2.4.0 ve üzeri

Çeșitli
• Garanti: 2 yıl

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 43419 9
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

11,8 x 15,3 x 2,6 cm
• Brüt ağırlık: 0,073 kg
• Net ağırlık: 0,047 kg
• Dara ağırlığı: 0,026 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 43420 5
• Ambalaj sayısı: 40
• Brüt ağırlık: 4,312 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 39,3 x 18 x 29,5 cm
• Net ağırlık: 1,88 kg
• Dara ağırlığı: 2,432 kg

İç Karton
• EAN: 87 12581 43421 2
• Ambalaj sayısı: 10
• Brüt ağırlık: 0,928 kg
• İç karton (L x G x Y): 18,4 x 16 x 13 cm
• Net ağırlık: 0,47 kg
• Dara ağırlığı: 0,458 kg
•
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