
 

 

Philips
Memorie flash USB

16 GB
ediţia Snow 2.0

FM16FD70B
Uşor de utilizat, plug and play!

Mutaţi fişierele într-o memorie flash!
Dispozitiv plug-and-play facil şi intuitiv. Memoria flash USB Philips, ediţie Snow vă ajută să 
împărtăşiţi şi să stocaţi într-un mod plăcut şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

Proiectat pentru dumneavoastră
• Memorie USB modernă datorită design-ului plin de culoare
• Ambalaj ușor de deschis și accesibil

Tot ce vă este necesar
• Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fișierelor

Performanţă și capacitate
• Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
• Capacitate de stocare de 16 GB pentru fișiere mari de date



 Design modern și colorat
Alegeţi o culoare modernă; galben canar, roz jeleu, 
purpuriu ultraviolet, verde absint, albastru electric 
sau portocaliu răsărit de soare pentru a vă cosmetiza 
necesităţile zilnice în privinţa stocării și împărtășirii 
de date și pentru a accentua nota de distracţie

Transfer rapid de date
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ 
timpul de așteptare atunci când copiaţi fișiere 
multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard 
discul calculatorului dumneavoastră.

Indicator de activitate
Un indicator cu aspect atractiv vă indică faptul că 
unitatea este conectată și funcţionează 
corespunzător și clipește rapid în timpul copierii 
fișierelor în sau din memoria acesteia.

Capacitate de stocare de 16 GB
Cei 16 GB utili îţi oferă posibilitatea de a schimba și 
partaja fișiere mai multe sau mai mari prin portul 
USB al PC-ului sau al laptopului.
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Repere
• Garanţie: 2 ani
•

Suport de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 16 GB

Conectivitate
• USB: USB 2.0 de mare viteză

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows® XP și versiuni superioare; Mac 

OS 9.0 și versiuni superioare; Linux 2.4.0 și versiuni 
superioare
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