
 

 

Philips
USB Flash -asema

8 Gt
elite edition

FM08FD30B
Tallenna omat tiedostosi tyylillä

Jaa ja tee vaikutus!
Tee vaikutus lompakkoon mahtuvalla luottokortin kokoisella Philips USB Flash -asemalla, 
joka on tyylikäs ja huoliteltu. Arvokkaat tiedot ovat aina mukanasi.

Suunniteltu sinua varten
• Hienostunut USB Flash -kortti on luottokortin kokoinen
• Tyylikäs ohut 3 mm:n alumiinirunko
• Käytännöllinen muotoilu, sopii lompakkoon
• Joustava USB-liitin sopii kaikkiin USB-portteihin

Kaikki tarvitsemasi
• Toimintoilmaisin syttyy tiedostoja kopioitaessa

Ylivoimaisen tehokas
• 8 Gt:n tallennuskapasiteetti suurille tiedostoille
• Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä



 Hienostunut UFD-laite
USB Flash -kortti on kätevä ja vaikuttava muistilaite, 
jolla tiedostojen jakaminen on helppoa. Arvokkaat 
tiedot ovat aina mukanasi, koska kortti kulkee 
mukavasti lompakossa.

Ohut 3 mm:n alumiinirunko
Alumiinikotelo tekee USB Flash -korttiasemasta 
arvokkaan ja tyylikkään. Kun pelkkä tietojen 
tallentaminen ei riitä, jaa ja tee vaikutus.

Sopii lompakkoon
Muotoseikka, joka helpottaa arvokkaiden tietojen 
kuljettamista mukanasi, koska USB Flash -
korttiasema sopii lompakkoon.

8 Gt:n tallennuskapasiteetti
Kätevän 8 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa 
USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai 
useampia tiedostoja pöytätietokoneeseen tai 
kannettavaan tietokoneeseen.

Joustava USB-liitin
Helppokäyttöisyys on tämän USB Flash Plug and Play 
-kortin tärkeä ominaisuus. Sen ohutta ja joustavaa 
USB-liitintä voi taittaa. Tietojen tallentaminen ja 
jakaminen on helppoa. Se sopii aina vapaaseen USB-
porttiin.

Nopea tiedonsiirto
Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä 
odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa 
suuria multimediatiedostoja tietokoneen 
kiintolevyltä.

Toimintoilmaisin
Miellyttävä hehkuvalo osoittaa, että asema on oikein 
liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo 
välkkyy nopeammin.
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Kohokohdat
• Takuu: 2 vuosi
•

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: MLC NAND Flash
• Sisäinen muistikapasiteetti: 8 Gt
• Tiedonsiirto: lukee enintään 17 Mb/s, kirjoittaa 

enintään 7 Mb/s

Liitännät
• USB-: Nopea USB 2.0

Lisätarvikkeet
• Johdot: Jatkokaapeli

Järjestelmävaatimukset
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® XP ja uudempi; 

Mac OS 9.0 ja uudempi; Linux 2.4.0 ja uudempi
• USB-: Vapaa USB-portti
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