
 

 

Philips
Unidade flash USB

32 GB
Eject Edition 3.0

FM32FD65B
Fácil de usar — Plug and play!

Troque arquivos num instante!
Dispositivo Plug and Play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição colorida Urban 
facilita e torna ainda mais divertido o armazenamento e compartilhamento de arquivos, 
fotos e músicas.

Projetado para você
• Dispositivo USB moderno com design colorido
• Capa de proteção integrada para sua comodidade
• Embalagem fácil de abrir

Tudo o que você precisa
• O indicador de atividade acende durante a cópia de arquivos
• Software pré-instalado especialmente desenvolvido e fácil de usar

Desempenho e capacidade
• Transferência rápida de dados com USB 2.0 de alta velocidade
• Sincronização de arquivos completa entre o PC e UFD
• A compactação automática de todos os arquivos economiza espaço
• Capacidade de armazenamento de 32 GB para arquivos de dados pesados

Segurança e confiabilidade
• Proteja seus preciosos dados pessoais com uma senha



 Design moderno e colorido
Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, 
verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias 
de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais 
divertidas

Capa de proteção fácil de usar
Nunca mais perca a capa do seu dispositivo USB! A 
capa de proteção é integrada ao produto, ficando 
sempre presa a ele. Para usá-lo, basta colocar a capa 
para trás e conectar o dispositivo.

Fácil de abrir
As marcações e perfurações na embalagem mostram 
a melhor maneira de abri-la para acessar 
rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.

Transferência rápida de dados
Taxas de transferência de dados em alta velocidade 
reduzem significativamente longos períodos de 
espera.

Indicador de atividade
Uma luz brilhante mostra que a unidade está 
conectada e funcionando corretamente e pisca mais 
rapidamente durante a importação ou exportação de 
arquivos da memória.

Software fácil de usar incluído
O software incluído é executado automaticamente 
na unidade flash USB e fornece acesso a recursos 
úteis, como proteção de senha, sincronização de 
arquivos, compactação de dados, USB lost & found e 
informações USB. Além disso, também é fornecida 
uma versão experimental de 30 dias do Portable 
Microsoft Outlook Express, Favorites 
synchronization e do No-trace internet browsing.

Proteção de senha
Devido à proteção por senha e criptografia AES de 
256 bits, é possível manter seus dados pessoais 
protegidos de acesso não autorizado com apenas o 
uso de uma senha.

Capacidade de armazenamento de 32 
GB
Com 32 GB, você tem a praticidade de trocar, 
compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou 
mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.
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Destaques
• Garantia: 2 anos
•

Mídia de armazenamento
• Capacidade de memória interna: 32 GB

Conectividade
• USB: USB 3.0 de alta velocidade

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows® Vista, XP, 

2000, ME e 98SE; Mac OS 9.0 ou superior; Linux 
2.4.0 ou superior
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