
 

 

Philips
USB флаш устройство

16 GB
Urban Edition

FM16FD35B
Лесно за използване, Plug & Play

Прехвърлете файловете във флаш-диск!
Устройство с лесно и удобно за потребителя инсталиране Plug & Play. Цветната 
USB флаш памет на Philips, издание Urban, прави ежедневното съхраняване и 
размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

Проектирани за вас
• Моден USB диск с цветен дизайн
• Лесно отваряне и удобно тяло
• Функционално проектирано да влиза идеално в портфейла

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

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



 Моден цветен дизайн
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, 
розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен 
пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за 
да насмогнете на ежедневната необходимост от 
съхраняване и размяна на данни и усилите 
мощността на забавлението

Лесен начин на отваряне
Маркировката и перфорациите на опаковката ви 
показват най-добрия начин да я отворите и бързо 
да достигнете до своята USB памет без излишни 
движения.

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.

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.
FM16FD35B/00

Акценти
• EAN: 87 12581 56503 9 • Тегло: 0,029 lb
•

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: MLC NAND флаш
• Капацитет на вградената памет: 4 GB
• Скорост на прехвърляне: четене: макс. 7 MB/s, 
писане: макс. 3 MB/s

Възможности за свързване
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Софтуер
• Лесно за носене: Защита с парола, 
Синхронизация на файлове, Преносим Outlook 
Express - пробна версия, Синхронизиране на 
предпочитаните - пробна версия, Браузър без 
проследяване - пробна версия

Аксесоари
• Лента за врат: Не
• Кабели: Не
• Ръководство за бърз старт: Не
• Ръководство за потребителя: Английски, 
френски, немски, испански, италиански, 
холандски, португалски, гръцки, фински, 
шведски, руски, полски, чешки, словашки, 
унгарски, румънски

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows® Vista, 

XP, 2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и по-нова; Linux 
2.4.0 и по-нова

• USB: Свободен USB порт

Разни
• Гаранция: 2 години

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10 x 13,3 x 0,9 см
• Бруто тегло: 0,02 кг
• Нето тегло: 0,013 кг
• Тегло на опаковката: 0,007 кг

• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

3,9 x 5,2 x 0,4 инч
• Бруто тегло: 0,044 lb
• Нето тегло: 0,029 lb
• Тегло на опаковката: 0,015 lb

Външен кашон
• Бруто тегло: 11,3 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 45,3 x 38 x 34 см
• Нето тегло: 5,200 кг
• Тегло на опаковката: 6,100 кг
• EAN: 87 12581 56504 6
• Брой потребителски опаковки: 400
• Бруто тегло: 24,912 lb
• Външен кашон (л x Ш x В): 

17,8 x 15,0 x 13,4 инч
• Нето тегло: 11,464 lb
• Тегло на опаковката: 13,448 lb

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 2,48 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

36,4 x 21,7 x 15,3 см
• Нето тегло: 1,300 кг
• Тегло на опаковката: 1,180 кг
• EAN: 87 12581 56505 3
• Брой потребителски опаковки: 100
• Бруто тегло: 5,467 lb
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

14,3 x 8,5 x 6,0 инч
• Нето тегло: 2,866 lb
• Тегло на опаковката: 2,601 lb

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

1,8 x 5,65 x 0,9 см
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

0,7 x 2,2 x 0,4 инч
• Тегло: 0,013 кг
Дата на издаване  
2018-05-10

Версия: 1.1.5

12 NC: 8670 000 68968
EAN: 87 12581 56503 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com

Спецификации
USB флаш устройство
16 GB Urban Edition

http://www.philips.com

