
 

 

Philips
Memorie flash USB

8 GB
ediţie de lux

FM08FD30B
Stocaţi-vă fişierele personale cu stil

Împărtăşiţi şi impresionaţi!
Impresionaţi cu acest design sofisticat stil carte de credit, care se potriveşte perfect în portofelul 
dvs. Cu ajutorul aspectului şi designului elegant al cardului flash USB de la Philips, aveţi mereu 
informaţiile valoroase cu dumneavoastră pentru a comuta şi împărtăşi fişiere de dimensiuni mari.

Proiectat pentru dumneavoastră
• Dispozitiv flash card USB de dimensiunea unei cărţi de credit
• Un corp modern de aluminiu de 3 mm
• Proiectat funcţional pentru a se potrivi perfect în portofel
• Conexiunea USB flexibilă se potrivește oricărui port USB

Tot ce vă este necesar
• Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fișierelor

Performanţă și capacitate
• Capacitate de stocare de 8 GB pentru fișiere mari de date
• Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză



 Dispozitiv UFD exclusiv
Acest dispozitiv flash card USB este proiectat 
funcţional pentru a împărtăși și a impresiona. Aveţi 
întotdeauna informaţiile valoroase cu 
dumneavoastră deoarece poate fi transportat cu 
ușurinţă în portofelul dumneavoastră, având 
dimensiunea unei cărţi de credit.

Corp de aluminiu de 3 mm
Această carcasă de aluminiu este un finisaj de ultimă 
generaţie, care conferă memoriei dumneavoastră 
flash USB un aspect preţios, de înaltă tehnologie și 
modern. Când stocarea informaţiilor dumneavoastră 
nu este suficientă, doar împărtășiţi și impresionaţi.

Încape în portofel
Acest factor legat de formă vă oferă un mod ușor de 
a purta informaţiile valoroase cu dumneavoastră, 
deoarece această memorie flash USB se va potrivi 
perfect în portofel.

Capacitate de stocare 8 GB
Cei 8 GB utili îţi oferă posibilitatea de a schimba și 
partaja fișiere mai multe sau mai mari prin portul 
USB al PC-ului sau al laptopului.

Conexiune USB flexibilă
Ușurinţa utilizării este un factor important pentru 
acest card flash USB plug and play. Datorită 
conexiunii sale USB ultra-subţiri și flexibile, pe care o 
puteţi răsuci și îndoi, veţi experimenta un mod ușor 
de a partaja și salva informaţiile dumneavoastră. Se va 
potrivi întotdeauna în portul dumneavoastră USB 
gratuit.

Transfer rapid de date
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ 
timpul de așteptare atunci când copiaţi fișiere 
multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard 
discul calculatorului dumneavoastră.

Indicator de activitate
Un indicator cu aspect atractiv vă indică faptul că 
unitatea este conectată și funcţionează 
corespunzător și clipește rapid în timpul copierii 
fișierelor în sau din memoria acesteia.
FM08FD30B/00

Repere
• Cabluri: Cablu de prelungire
Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash MLC NAND
• Capacitate memorie încorporată: 8 GB
• Rată de transfer: citire maximă 17 MB/s, scriere 

maximă 7 MB/s

Conectivitate
• USB: USB 2.0 de mare viteză

Accesorii

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows® XP și versiuni superioare; Mac 

OS 9.0 și versiuni superioare; Linux 2.4.0 și versiuni 
superioare

• USB: Port USB gratuit

Diverse
• Garanţie: 2 ani
•

Data apariţiei 2017-07-07

Versiune: 4.6.15

12 NC: 8670 000 41213
EAN: 87 12581 43416 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
Memorie flash USB
8 GB ediţie de lux

http://www.philips.com

