
 

 

Philips
USB-flashminne

4 GB
Eject-version 2.0

FM04FD60B
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Byt filer på ett ögonblick!
Philips USB-flashminne, upplaga Eject 2.0, har snabb inläsnings och avläsningshastighet 
samt är praktiskt och lättanvänt tack vare Philips utmatningsfunktion.

Designad för dig
• Trendigt USB-minne med färgstark design
• Enkel att öppna och användarvänlig förpackning
• Enkel och bekväm utmatningsfunktion

Allt du behöver
• Aktivitetsindikatorn tänds när du kopierar filer

Prestanda och kapacitet
• 4 GB lagringskapacitet för stora datafiler
• Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet



 Trendig färgstark design
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, 
ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller 
soluppgångsorange för att snygga till din lagring och 
delning av data och göra det ännu roligare.

Enkel att öppna
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen 
visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så 
att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.

4 GB lagringskapacitet
Med 4 GB kan du lagra musik, bilder eller datafiler via 
USB-porten på din bärbara eller stationära dator.

Snabb dataöverföring
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt 
minskat den irriterande väntetiden som uppstår när 
man kopierar stora multimediefiler till eller från 
datorns hårddisk.

Activity indicator
Ett vackert pulserande sken visar att enheten är 
ordentligt ansluten och fungerar. Det pulserar 
fortare när filer kopieras till eller från minnet.
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Funktioner
• Garanti: 2 år
•

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 4 GB

Anslutningar
• USB: USB 2.0 High Speed

Systemkrav
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME och 98SE; 

Mac OS 9.0 och senare; Linux 2.4.0 och senare
• USB: Ledig USB-port
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