Philips
Unidade Flash USB

8 GB
2 em 1

FM08DA132B

Pequeno, leve, para usar em todo o lado
USB OTG com conectores USB e micro USB
Esta beleza em alumínio possui conectores USB e micro USB para usar em computadores, smartphones
e tablets! A sua estrutura minúscula e leve em alumínio permite-lhe transportá-lo para todo o lado, e
a sua funcionalidade USB OTG permite-lhe usá-lo em praticamente qualquer lugar!
Concebido para si
• Unidade USB moderna com design colorido
• Tampa protectora integrada para a sua conveniência
• Embalagem com abertura fácil
Tudo o que precisa
• O indicador de actividade acende-se ao copiar ficheiros
Desempenho e capacidade
• Capacidade de armazenamento de 8 GB para grandes ficheiros de dados
• Transferência de dados rápida com USB 3.0 de alta velocidade

FM08DA132B/10

Unidade Flash USB
8 GB 2 em 1

Especificações

Destaques

Suporte de armazenamento

Requisitos do Sistema

Conetividade

Diversos

• Capacidade da Memória Incorporada: 8 GB
• Velocidade de transferência: velocidade de leitura
máxima de 110 MB/s
• USB: USB 3.0 de alta velocidade

• sistema operativo do PC: Windows® XP e
posterior; Mac OS 9.0 e posterior; Linux 2.4.0 e
posterior
• Garantia: 2 anos
•

Design colorido moderno

Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-derosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou
azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com
estilo e divertimento

Tampa de protecção fácil de utilizar

Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora
está integrada no design do produto, ficando sempre
presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta
fazer deslizar a tampa para trás.

Capacidade de armazenamento de 8 GB
Os práticos 8 GB permitem-lhe trocar e partilhar
mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da
porta USB do seu computador ou portátil.

Indicador de actividade

Um atraente indicador LED indica-lhe que a unidade
está devidamente ligada e a funcionar e pulsa mais
rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua
memória.

Transferência de dados rápida com USB
3.0
A transferência de dados a alta velocidade reduz
significativamente o tempo de espera ao copiar
grandes ficheiros multimédia de ou para o disco
rígido do computador.
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