
äcker design
L
för doku

Med en kom

USB-flashen

och skrivskyd

Presta
• 512 
• Snab
• Skyd
• Hind

Desig
• Tren
• Det 
• Akti

Allt d
• Spec
ment, bilder och musik

bination av snyggt utseende, hög prestanda och genomtänkt design är Philips 

het det enklaste sättet att ta med dig dina filer. Och tack vare lösenordsskydd 

d är allting skyddat och privat.

nda och kapacitet
MB lagringskapacitet för stora datafiler
b dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet
da dina värdefulla, privata data med ett lösenord
rar oavsiktlig överskrivning eller radering av filer

nad för dig
dig, exklusiv design med skön form och smidiga kurvor
inbyggda skyddslocket sitter fast på enheten - du tappar aldrig bort det!
vitetsindikatorn tänds när du kopierar filer

u behöver
ialdesignad och lättanvänd programvara förinstallerad
 

Philips
USB-flashminne

512 MB

FM51FD10B



 

Lagring
• Inbyggd minnestyp: SLC NAND Flash
• Inbyggd minneskapacitet: 256
• Överföringshastighet: Läshastighet: 10 MB/sek, 

skrivhastighet: 5 MB/sek

Anslutningar
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Programvara
• Carry it Easy: Lösenordsskydd, Filsynkronisering, 

Portable Outlook Express – provversion, Trace 
free browsing - provversion, Favorites Sync – 
provversion

Bekvämlighet
• Skrivskyddsknapp

Tillbehör
• kablar: Nej
• Halsrem: Nej
• Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, portugisiska, ryska

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

9.0 och senare;   Linux 2.4.0 och senare
• USB: Ledig USB-port

Övrigt
• Garanti: 2 år

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210007099
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944335
• Bruttovikt: 0,078 kg
• Höjd: 180 mm
• Längd: 130 mm
• Bredd: 25 mm
• Taravikt: 0 043 kg

Inre kartong
• Kvantitet: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34490 0
• Taravikt: 0,190 kg
• Bruttovikt: 0,97 kg
• Längd: 200 mm
• Bredd: 180 mm
• Höjd: 140 mm

Yttre kartong
• Kvantitet: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34491 7
• Taravikt: 0,7 kg
• Bruttovikt: 4,58 kg
• Längd: 315 mm
• Bredd: 230 mm
• Höjd: 395 mm
•
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