
 

 

Philips
Pamięć flash USB

4 GB
Urban Edition

FM04FD35B
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Szybka wymiana plików!
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga 
kolorowa pamięć flash USB Philips Urban Edition zapewnia wygodne przechowywanie i 
udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

Zaprojektowany dla Ciebie
• Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja
• Wygodne otwieranie i opakowanie przyjazne dla użytkownika
• Praktyczny rozmiar dopasowany do portfela

Wszystko czego potrzebujesz
• Wskaźnik aktywności sygnalizuje kopiowanie plików

Wydajność i pojemność
• Pamięć 4 GB do przechowywania dużych plików
• Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0
• Synchronizacja plików między komputerem a pamięcią flash
• Automatyczna kompresja wszystkich plików zapewnia oszczędność miejsca



 Modna, kolorowa konstrukcja
Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, 
purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a 
przechowywanie i udostępnianie plików stanie się 
prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

Wygodne otwieranie
Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają 
jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci 
USB, bez zbędnego kłopotu.

Pamięć 4 GB
Pamięć o pojemności 4 GB doskonale nadaje się do 
wymiany i udostępniania dużych lub licznych plików 
za pomocą portu USB w komputerze lub laptopie.

Szybki przesył danych
Bardzo szybki przesył danych to znaczna 
oszczędność czasu podczas kopiowania dużych 
plików multimedialnych na i z dysku twardego 
komputera.

Wskaźnik aktywności
Wskaźnik aktywności świeci, gdy napęd jest 
prawidłowo podłączony i działa poprawnie, 
natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z 
jego pamięci.
FM04FD35B/00

Zalety
• Ciężar opakowania: 0,015 lb śledzenia — wer.próbna
•

Pamięć
• Typ pamięci wewnętrznej: MLC NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 4 GB
• Szybkość przesyłania: Maks. szybkość odczytu 

7 MB/s, maks. szybkość zapisu 3 MB/s

Możliwości połączeń
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Akcesoria
• Pasek na szyję: Nie
• Przewody: Nie
• Skrócona instrukcja obsługi: Nie
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, holenderski, portugalski, grecki, 
fiński, szwedzki, rosyjski, polski, czeski, słowacki, 
węgierski, rumuński

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows® Vista, 

XP, 2000, ME i 98SE; Mac OS w wersji 9.0 i 
nowszej; Linux w wersji 2.4.0 i nowszej

• USB: Wolny port USB

Różne
• Gwarancja: 2 lata

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10 x 13,3 x 0,9 cm
• Waga brutto: 0,02 kg
• Waga netto: 0,013 kg
• Ciężar opakowania: 0,007 kg
• EAN: 87 12581 55610 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,9 x 5,2 x 0,4 cali
• Waga brutto: 0,044 lb
• Waga netto: 0,029 lb

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 11,3 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

45,3 x 38 x 34 cm
• Waga netto: 5,200 kg
• Ciężar opakowania: 6,100 kg
• EAN: 87 12581 55759 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 400
• Waga brutto: 24,912 lb
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,8 x 15,0 x 13,4 cali
• Waga netto: 11,464 lb
• Ciężar opakowania: 13,448 lb

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 2,48 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

36,4 x 21,7 x 15,3 cm
• Waga netto: 1,300 kg
• Ciężar opakowania: 1,180 kg
• EAN: 87 12581 55760 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 100
• Waga brutto: 5,467 lb
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

14,3 x 8,5 x 6,0 cali
• Waga netto: 2,866 lb
• Ciężar opakowania: 2,601 lb

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

0,7 x 2,2 x 0,4 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

1,8 x 5,65 x 0,9 cm
• Waga: 0,013 kg
• Waga: 0,029 lb

Oprogramowanie
• Carry it Easy: Ochrona hasłem, Synchronizacja 

plików, Portable Outlook Express — wer. próbna, 
Favorites Sync — wersja próbna, Przeglądanie bez 
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