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Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!
Kolay, kullanıcı dostu tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücü vivid 
modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımınızı kolay ve keyifli hale 
getirir.

Sizin için tasarlandı
• Renkli tasarımıyla modern USB stick
• Rahatlığınız için koruyucu kapak
• Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

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

Performans ve kapasite
• Büyük veri dosyaları için 8 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



 Modern renkli tasarım
Günlük veri saklama ve paylașma ișlerinize renk 
katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi 
seçin; sarı, pembe, mor, yeșil, mavi veya turuncu

Kullanıcı dostu koruyucu kapak
Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün 
tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten 
ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, 
kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.

Kolay açılma
Ambalaj üzerindeki ișaretler ve delikler, paketi en iyi 
șekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulașmanız için size 
yol gösterir.

8 GB saklama kapasitesi
Kullanıșlı 8 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda 
büyük dosyayı masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın 
USB portu üzerinden paylașabilirsiniz.

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.
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Özellikler
• Boyun askısı: Hayır • USB: Boș USB portu
•

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: MLC NAND Flash
• Dahili Hafıza Kapasitesi: 8 GB
• Aktarım hızı: en hızlı okuma 14MB/sn, en hızlı 

yazma 5MB/sn

Bağlantı
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Aksesuarlar

• Kablolar: Hayır
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: Hayır
• Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, 
Yunanca, Fince, İsveççe, Rusça, Lehçe, Çekçe, 
Slovakça, Macarca, Romence

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

Mac OS 9.0 ve üzeri; Linux 2.4.0 ve üzeri
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