
 

 

Philips
SSD

128 GB
Solid State Drive

FM12SS010P
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips SSD maakt het 
opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

Prestaties en capaciteit
• 128 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden
• Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

Ontworpen voor u
• Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp
• Beschermende kap die voor uw gemak geïntegreerd is
• Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

Alles wat u nodig hebt
• De activiteitsindicator gaat branden als er bestanden worden gekopieerd.



 Trendy, kleurrijk ontwerp
Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, 
gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch 
blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier 
aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

Gebruiksvriendelijke beschermende kap
Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De 
beschermende kap is geïntegreerd in het 
productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-
stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick 
te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u 
de stick aan. Gemakkelijker kan niet!

Snelle gegevensoverdracht
Als u grote multimediabestanden kopieert van of 
naar de harde schijf van uw computer, vermindert 
een gegevensoverdracht met hoge snelheid de 
vervelende wachttijd aanzienlijk.

Activiteitsindicator
Een aangename gloed betekent dat de drive op juiste 
wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert 
sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.

128 GB aan opslagcapaciteit
Dankzij de opslagcapaciteit van 128 GB hebt u de 
mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via 
de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te 
delen en op te slaan.
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Kenmerken
• Besturingssysteem PC: Windows® XP en hoger, •
Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 128 GB

Systeemvereisten

Mac OS 9.0 en hoger, Linux 2.4.0 en hoger

Diversen
• Garantie: 2 jaar
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