
 

 

Philips
USB флаш устройство

8 GB
издание elite

FM08FD30B
Съхранявайте своите файлове със стил

Споделяйте и впечатлявайте!
Впечатлете с този изтънчен дизайн като кредитна карта, който идеално влиза в 
портфейла. С приятния вид и елегантен дизайн на Philips USB флаш картата, вие 
винаги носите своите ценни данни със себе си и споделяте големи файлове.

Проектирани за вас
• Изключително USB флаш устройство с размер на кредитна карта
• Модерно 3-мм тънко алуминиево тяло
• Функционално проектирано да влиза идеално в портфейла
• Гъвкавата връзка с USB влиза във всеки USB порт

Всичко, което ви трябва
• Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

Работни показатели и капацитет
• Капацитет за съхранение 8 GB за големи файлове с данни
• Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0



 Изключително UFD устройство
Това USB флаш устройство е функционално 
проектирано за споделяне и впечатляване. Вие 
винаги имате своите ценни данни у себе си, 
защото може да го носите лесно в портфейла си 
с неговия размер на кредитна карта.

3-мм тънко алуминиево тяло
Този алуминиев корпус е идеалният завършек, 
който предава този ценен, технологичен, 
модерен облик на вашето USB флаш устройство. 
Когато да съхранявате данните си не стига, 
просто споделяйте и впечатлявайте.

Влиза в портфейла
Този малък размер ви предлага един лесен начин 
да носите своите ценни данни у себе си, защото 
това USB флаш устройство влиза идеално в 
портфейла ви.

Капацитет за съхранение 8 GB
Полезните 8 GB ви дават капацитет за размяна и 
споделяне на много по-големи или повече 
файлове през USB порта на вашия настолен 
компютър или лаптоп.

Гъвкава връзка с USB
Лекотата на използване е един важен фактор на 
тази USB флаш карта, готова за използване. 
Поради нейната ултратънка и гъвкава USB връзка, 
която можете да усуквате и огъвате, ще откриете 
един лесен начин за споделяне и записване на 
данни. Тя винаги ще може да влезе във вашия 
свободен USB порт.

Бърз пренос на данни
Високите скорости за пренос на данни 
значително съкращават времето на досадно 
изчакване, когато копирате големи 
мултимедийни файлове към или от твърдия диск 
на вашия компютър.

Индикатор за активност
Привлекателна мека светлина ви показва, че 
устройството е свързано правилно и работи, като 
пулсира по-бързо при копиране на файлове към 
или от паметта му.
FM08FD30B/00

Акценти
• Кабели: Удължителен кабел
Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: MLC NAND флаш
• Капацитет на вградената памет: 8 GB
• Скорост на прехвърляне: четене: макс. 17 MB/s, 
писане: макс. 7 MB/s

Възможности за свързване
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Аксесоари

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows® XP и 
по-нова ; Mac OS 9.0 и по-нова; Linux 2.4.0 и по-
нова

• USB: Свободен USB порт

Разни
• Гаранция: 2 години
•
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