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Unidade Flash USB

8 GB
Edição Circle 3.0

FM08FD145B
Estrutura minúscula totalmente em metal

Unidade USB 3.0 resistente
A unidade USB circular minúscula e elegante permite-lhe transportá-la para todo o lado. 
A sua estrutura totalmente em metal de uma só peça resiste ao desgaste, e o USB 3.0 
proporciona-lhe óptimas velocidades de transferência.

Concebido para si
• Design USB elegante devido ao acabamento metálico colorido
• Embalagem com abertura fácil
• Design super compacto

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



 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.

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.

Design USB elegante
Uma unidade flash USB topo de gama com 
revestimento muito brilhante e com colorido 
acabamento metálico brilhante na tampa superior de 
alumínio, que proporciona uma fantástica protecção 
para os seus valiosos dados, distinguindo-se das 
restantes unidades comuns.
FM08FD145B/10

Destaques
Data de publicação  
2020-12-13

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 001 19633
EAN: 48 95185 60331 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Suporte de armazenamento
• Capacidade da Memória Incorporada: 8 GB
• Velocidade de transferência: velocidade de leitura 

máxima de 110 MB/s

Conetividade
• USB: USB 3.0 de alta velocidade

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows® XP e 

posterior; Mac OS 9.0 e posterior; Linux 2.4.0 e 
posterior

•

Especificações
Unidade Flash USB
8 GB Edição Circle 3.0
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