
en sikreste måde at transportere dine da
D

Hurtig u

Philips USB-

forbliver fort

Det kan lagr

Ydeev
• 512 
• Hur
• Fuld
• Alle 

Sikker
• Besk
• Lost

Alt hv
• Brug
ta på

dveksling af filer

flashdrev er den sikreste måde at transportere dine data på. Alle dine filer 

rolige og sikre vha. adgangskoden og den enestående Lost & Found-funktion. 

e 512 MB data og overføre dem ved høj hastighed via USB 2.0

ne og kapacitet
MB lagringskapacitet til store datafiler
tig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0
 filsynkronisering mellem PC og UFD
filer komprimeres automatisk for at spare plads

 og pålidelig
yt dine værdifulde, personlige data med en adgangskode
 & Found-oplysninger, så drevet kan returneres til dig, hvis du mister det

ad du har brug for
ervenligt, specialdesignet software er forudinstalleret
 

Philips
USB-flash-drev

512 MB

FM51FD00B



 

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelseskapacitet: 512 MB
• Indbygget hukommelse: MLC NAND Flash
• Overførselshastighed: 9 MB/sek. (læsning), 3 MB/

sek. (skrivning)

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB 2.0 med høj hastighed

Komfort
• Kontakt for skrivebeskyttelse: Nej

Tilbehør
• Kabler: Ingen
• Halsrem: Nej
• Brugerhåndbog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, hollandsk, produgisisk, russisk

Software
• Nem at tage med: Adgangskodebeskyttelse, 

Filsynkronisering, Bærbar Outlook Express - 
Prøveversion, Foretrukne synk. - Prøveversion, 
Sporingsfri browsing - Prøveversion

Systemkrav
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP. Mac OS 

9.0 og nyere. Linux 2.4.0 og nyere
• USB: Ledig USB-port

Diverse
• Garanti: 2 år

Emballagedata
• 12 NC: 908210008402
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97198 0
• Bruttovægt: 0,049 kg
• Højde: 180 mAh mm
• Længde: 130 mm
• Bredde: 25 mm
• Taravægt: 0,0405 kg

Indvendig emballage
• Mængde: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97202 4
• Bruttovægt: 0,68 kg
• Længde: 200 mm
• Bredde: 180 mAh mm
• Højde: 140 mm
• Taravægt: 0,12 kg

Ydre indpakning
• Mængde: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97203 1
• Bruttovægt: 2,72 kg
• Længde: 315 mm
• Bredde: 230 mm
• Højde: 395 mm
• Taravægt: 0,670 kg
•
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