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Pamięć flash USB

8 GB
Memento Edition

FM08FD25B
Bezpieczeństwo i wygoda dla Twoich danych
Ważne dane w ruchu
Nie tylko funkcjonalne, ale też modnie wyglądające. Ta stylowa, metaliczna pamięć flash 
USB spełni wszystkie potrzeby w zakresie przechowywania i udostępniania cennych 
danych, a kółko do przyczepiania pozwoli Ci zawsze mieć ją ze sobą.

Zaprojektowany dla Ciebie
• Kolorowe, metaliczne wykończenie dodaje stylu
• Wysuwane złącze USB zapewnia ochronę
• Kółko do przyczepiania sprawi, że nigdy jej nie zgubisz
• Wygodne otwieranie i opakowanie przyjazne dla użytkownika

Wszystko czego potrzebujesz
• Wskaźnik aktywności sygnalizuje kopiowanie plików

Wydajność i pojemność
• Pamięć 8 GB do przechowywania dużych plików
• Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0



 Stylowa pamięć USB
Doskonałej jakości pamięć flash USB o białym 
kolorze z połyskiem, dopełniona błyszczącymi, 
metalicznymi dodatkami w różnych kolorach na 
aluminiowej osłonie. Dzięki temu urządzenie 
zapewnia doskonałą ochronę cennych danych i 
wyróżnia się na tle innych.

Wysuwane złącze USB
Urządzenie plug and play z wysuwanym złączem USB 
można podłączyć do dowolnego portu USB po 
wysunięciu złącza za pomocą przesuwanego 
przycisku. Wielofunkcyjna konstrukcja zapewnia 
dobrą ochronę cennych informacji.

Wygodna pamięć USB dla ludzi w ruchu
Przyczep pamięć USB do jednej z Twoich rzeczy, 
które zawsze masz przy sobie. Mając ją zawsze pod 
ręką, nie będziesz już zachodzić w głowę, gdzie się 
podziały Twoje dane, zdjęcia, filmy czy muzyka!

Pamięć 8 GB
Pamięć o pojemności 8 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.
FM08FD25B/00

Zalety
• Kółko do przyczepiania
Pamięć
• Typ pamięci wewnętrznej: MLC NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 8 GB
• Szybkość przesyłania: min. szybkość odczytu 

18 MB/s, min. szybkość zapisu 5 MB/s

Możliwości połączeń
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Akcesoria

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows® XP lub 

nowszy; Mac OS w wersji 9.0 lub nowszej; Linux w 
wersji 2.4.0 lub nowszej

• USB: Wolny port USB

Różne
• Gwarancja: 2 lata
•
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