
 

 

Philips
USB jednotka Flash

32 GB
vivid edition

FM32FD05B
Jednoduché používanie, Plug and Play!

Okamžite zameňte súbory!
Jednoduché ľahko ovládateľné zariadenie Plug and Play. Farebná USB jednotka Flash vivid 
edition zaistí jednoduchosť a zážitok z každodenného ukladania a zdieľania súborov, 
fotografií a hudby.

Navrhnutý pre vás
• Štýlový USB kľúč vďaka farebnému dizajnu
• Ochranný integrovaný kryt pre vaše pohodlie
• Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

Všetko, čo potrebujete
• Indikátor aktivity sa rozsvieti pri kopírovaní súborov

Výkon a kapacita
• Úložná kapacita až 32 GB pre veľké súbory s údajmi
• Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0



 Štýlový farebný dizajn
Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, 
pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo 
zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba 
západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti 
ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit 
príjemnej zábavy

Šikovný ochranný kryt
Už nikdy nestraťte svoj kryt! Ochranný kryt je 
integrovaný v dizajne produktu, takže vždy zostane 
upevnený na USB kľúči. Aby ste ho použili, musíte len 
otočiť kryt dozadu, zapojiť kľúč a prehrať.

Úložná kapacita 32 GB
32 GB je užitočná kapacita na výmenu, zdieľanie a 
ukladanie oveľa väčších súborov a väčšieho počtu 
súborov cez port USB v bežnom alebo prenosnom 
počítači.

Rýchly prenos údajov
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú 
nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých 
multimediálnych súborov na alebo z pevného disku 
počítača.

Indikátor aktivity
Pôsobivá žiara indikátora zobrazuje, že jednotka je 
správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov 
do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.
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Hlavné prvky
• USB: Voľný port USB
•

Pamäťové médium
• Typ pamäte: MLC NAND Flash
• Kapacita zabudovanej pamäte: 32 GB
• Prenosová rýchlosť: čítanie – min. 18 MB/s, zápis – 

min. 5 MB/s

Pripojiteľnosť
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows® XP a novší; 

Mac OS 9.0 a novší; Linux 2.4.0 a novší
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