
 

 

Philips
Pamięć flash USB

4 GB
Eject Edition 2.0

FM04FD60B
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Szybka wymiana plików!
Pamięć flash USB 2.0 Eject Edition firmy Philips zapewnia dużą szybkość zapisu i odczytu 
oraz łatwość i wygodę użytkowania dzięki opracowanej przez firmę Philips funkcji 
wysuwania.

Zaprojektowany dla Ciebie
• Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja
• Wygodne otwieranie i opakowanie przyjazne dla użytkownika
• Łatwa w obsłudze i wygodna funkcja wysuwania

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



 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.
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Zalety
• System operacyjny komputera: Windows® Vista, 
Pamięć
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 4 GB

Możliwości połączeń
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Wymagania systemowe

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
•
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