
 

 

Philips
USB флаш устройство

16 GB
издание memento

FM16FD25B
Удобство и предпазване на вашите данни
Ценните данни в движение!
Едновременно функционално и луксозно. Това модно метално USB флаш устройство ви 
дава всичко, от което имате нужда, за да съхранявате и споделяте ценните си данни, а 
с прикачения ключодържател винаги можете да го носите у вас, когато сте в движение.

Проектирани за вас
• Стилен USB дизайн с оцветена метална повърхност
• Сгъваема USB за безкомпромисна защита
• Лесна в движение поради прикачения ключодържател
• Лесно отваряне и удобно тяло

Всичко, което ви трябва
• Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

Работни показатели и капацитет
• Капацитет за съхранение 16 GB за големи файлове с данни
• Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0



 Стилен USB дизайн
Първокласно USB флаш устройство с гланцово 
бяло тяло и допълнено с гланцова цветна метална 
повърхност на алуминиевото капаче, което 
осигурява превъзходна защита на ценните ви 
данни и го отличава от множеството.

Сгъваема USB
Тази сгъваема USB памет за включване тип "plug 
and play" се свързва лесно към всички USB 
портове с натискане и изваждане на USB 
съединителя с плъзгащия се бутон и включване в 
устройството. Дизайн "всичко в едно", който 
винаги защитава и предпазва ценните ви данни.

Лесна USB в движение
Винаги закачвайте USB паметта си към някоя от 
личните си вещи, която неизменно носите с вас, 
където и да отидете. Край на оглеждането и 
търсенето на данните, снимките, филмите и 
музиката - ценните ви данни вече са винаги под 
ръка!

Капацитет за съхранение 16 GB
Полезните 16 GB ви дават капацитет за размяна и 
споделяне на много по-големи или повече 
файлове през USB порта на вашия настолен 
компютър или лаптоп.

Бърз пренос на данни
Високите скорости за пренос на данни 
значително съкращават времето на досадно 
изчакване, когато копирате големи 
мултимедийни файлове към или от твърдия диск 
на вашия компютър.

Индикатор за активност
Привлекателна мека светлина ви показва, че 
устройството е свързано правилно и работи, като 
пулсира по-бързо при копиране на файлове към 
или от паметта му.
FM16FD25B/00

Акценти
• Ключодържател
Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: MLC NAND флаш
• Капацитет на вградената памет: 16 GB
• Скорост на прехвърляне: четене мин. 18 MB/s, 
записване мин. 5 MB/s

Възможности за свързване
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Аксесоари

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows® XP и 
по-нова ; Mac OS 9.0 и по-нова; Linux 2.4.0 и по-
нова

• USB: Свободен USB порт

Разни
• Гаранция: 2 години
•
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