
Memorie flash USB

 

8 GB

Ediţia Snow 2.0

Verde crud

 

FM08FD70B Stocare în format de buzunar
Mutaţi fişierele într-o memorie flash!

Această unitate de memorie elegantă şi fiabilă este foarte potrivită pentru

stocarea şi partajarea tuturor fişierelor tale multimedia, precum muzică,

videoclipuri şi date personale.

Performanţă şi capacitate

Capacitate de stocare de 8 GB

Transfer de date rapid cu tehnologia High Speed USB 2.0

Proiectat pentru tine

Elegant şi uşor

Stocare în format de buzunar

Capac de protecţie accesibil

Tot ce vă este necesar

Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fişierelor



Memorie flash USB FM08FD70B/00

Repere Specificaţii

Capacitate de stocare de 8 GB

Capacitate suficientă pentru a stoca peste

2.200 din fotografiile preferate sau 1.400 de

fişiere de muzică MP3*

USB 2.0 High Speed

Rata mare de transfer a datelor îţi permite să

citeşti şi scrii toate fişierele preferate, precum

fotografii şi fişiere de muzică.

Elegant şi uşor

Conecteaz-o uşor pentru a-ţi stoca şi partaja

datele. Carcasa clasică de culoare alb lucios se

integrează în stilul tău de viaţă personal, dar şi

de afaceri.

Stocare în format de buzunar

Soluţia de stocare în format de buzunar îţi

permite să iei cu tine toată muzica,

videoclipurile şi pozele preferate, oriunde ai

merge.

Capac de protecţie accesibil

Capacul protejează conectorul USB şi poate fi

ataşat în partea din spate a unităţii de

memorie flash. Astfel, nu-l vei pierde niciodată.

Indicator de activitate

Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică

faptul că unitatea este conectată şi

funcţionează corespunzător şi luminează

intermitent mai rapid în timpul copierii

fişierelor în sau din memoria acesteia.

 

Suport de stocare media

Capacitate memorie încorporată: 8 GB

Conectivitate

USB: USB 2.0 de mare viteză

Cerinţe sistem

PC OS: Windows® XP şi versiuni superioare;

Mac OS 9.0 şi versiuni superioare; Linux 2.4.0

şi versiuni superioare

Diverse

Garanţie: 2 ani

Dimensiuni produs

Dimensiuni produs (L x Î x A):

2 x 5,9 x 0,9 cm

Greutate: 0,008 kg

Dimensiunile ambalajului

Tip ambalaj: Ambalaj

Număr de produse incluse: 1

Dimensiuni ambalare (L x Î x A):

10 x 13,2 x 1 cm

Greutate brută: 0,02 kg

Greutate netă: 0,008 kg

Greutate proprie: 0,012 kg

EAN: 87 19274 66789 6

Cutie interioară 2

Număr de ambalaje: 10

Cutie interioară 2 (L x L x Î):

10,3 x 6,9 x 13,4 cm

Greutate brută: 0,22 kg

Greutate netă: 0,08 kg

Greutate proprie: 0,14 kg

EAN: 87 19274 66790 2

Cutie interioară

Număr de ambalaje: 100

Cutie interioară (L x L x Î): 36 x 21,6 x 14,8 cm

Greutate brută: 2,45 kg

Greutate netă: 0,8 kg

Greutate proprie: 1,65 kg

EAN: 87 19274 66791 9

Cutie exterioară

Număr de ambalaje: 400

Cutie exterioară (L x L x Î):

45 x 38,3 x 33,5 cm

Greutate brută: 10,64 kg

Greutate netă: 3,2 kg

Greutate proprie: 7,44 kg

EAN: 87 19274 66792 6

* Are la bază formatul foto comprimat .jpg de 10 MP şi

melodii MP3 de 3 minute (256 kbp/s, dimensiune de

fişier de 5,7 MB)
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