
 

 

Philips
USB-flashminne

8 GB
elite-version

FM08FD30B
Lagra dina privata filer på ett snyggt sätt

Dela och imponera!
Imponera med den här sofistikerade kreditkortslösningen som passar perfekt i plånboken. 
Med det snygga och smidiga USB-flashkortet från Philips har du alltid dina värdefulla data 
med dig när du vill byta och dela stora filer.

Designad för dig
• Exklusiv USB-flashkortsenhet i kreditkortsstorlek
• Ett trendigt 3 mm tunt aluminiumhölje
• Funktionellt utformad för att få plats i plånboken
• Flexibel USB-anslutning passar i alla USB-portar

Allt du behöver
• Aktivitetsindikatorn tänds när du kopierar filer

Prestanda och kapacitet
• 8 GB lagringskapacitet för stora datafiler
• Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet



 Exklusiv UFD-enhet
Den här USB-flashkortsenheten är funktionellt 
utformad för att dela och imponera. Du har alltid 
dina värdefulla data med dig eftersom enheten inte är 
större än ett kreditkort och enkelt får plats i 
plånboken.

3 mm tunt aluminiumhölje
Det här exklusiva aluminiumhöljet ger din USB-
flashkortsenhet en värdefull, avancerad och trendig 
look och känsla. När det inte räcker att bara lagra 
dina data kan du dela med dig och imponera.

Får plats i plånboken
Den här designen gör att du enkelt kan ta med dig 
dina värdefulla data eftersom USB-flashkortsenheten 
passar perfekt i plånboken.

8 GB lagringskapacitet
Med 8 GB kan du lagra musik, bilder eller datafiler via 
USB-porten på din bärbara eller stationära dator.

Flexibel USB-anslutning
Lättanvändhet är en viktig faktor i det här plug and 
play-USB-flashkortet. Med den ultratunna och 
flexibla USB-anslutningen som du kan vrida och böja 
får du ett enkelt sätt att dela och spara dina data. 
Den passar alltid i en ledig USB-port.

Snabb dataöverföring
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt 
minskat den irriterande väntetiden som uppstår när 
man kopierar stora multimediefiler till eller från 
datorns hårddisk.

Activity indicator
Ett vackert pulserande sken visar att enheten är 
ordentligt ansluten och fungerar. Det pulserar 
fortare när filer kopieras till eller från minnet.
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Funktioner
• Garanti: 2 år
•

Lagring
• Inbyggd minnestyp: MLC NAND Flash
• Inbyggd minneskapacitet: 8 GB
• Överföringshastighet: läser max 17 MB/s, skriver 

max 7 MB/s

Anslutningar
• USB: USB 2.0 High Speed

Tillbehör
• kablar: Förlängningskabel

Systemkrav
• PC OS: Windows® XP och högre; Mac OS 9.0 och 

senare; Linux 2.4.0 och senare
• USB: Ledig USB-port
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