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USB flash meghajtó

64 GB-os

FM64DA132B
Kicsi, könnyű, bárhol használható

USB OTG, USB- és microUSB-csatlakozóval
Ez az alumíniumszépség USB- és microUSB csatlakozóval is rendelkezik, hogy számítógéppel, 

okostelefonnal és táblagépekkel használhassuk! Apró és könnyű alumínium testének köszönhetően 

mindenhová magával viheti, az USB OTG funkciók pedig gondoskodnak róla, hogy szinte bárhol 

használhassa is!

Önnek terveztük
• Divatos USB-egység a színes kivitelezésnek köszönhetően
• Beépített védőkupak kényelme érdekében
• Egyszerű kinyithatóság és felhasználóbarát csomagolás

Ennél többre nincs is szüksége
• A működésjelző fájlmásolás közben világít
• Speciális és egyszerűen használható előtelepített szoftverrel

Teljesítmény és kapacitás
• Gyors adatátvitel nagy sebességű USB 2.0 kábellel
• Fájlszinkronizálás a teljes számítógép és az UFD között
• Az összes fájlra érvényes, automatikus fájltömörítés helytakarékos megoldás
• 64 GB tárolási kapacitás nagyméretű adatfájlokhoz

Biztonságos és megbízható
• Védje jelszóval a fontos személyes adatait



 Divatos, színes kivitelezés
Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, 
zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy 
narancssárga az adattárolás és -megosztás napi 
rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás 
élményének fokozására

Felhasználóbarát védőkupak
Nincs több elvesztett védőkupak! A beépített 
védőkupak a termék része, így az mindig az USB-
egységen marad. Használatkor egyszerűen húzza 
hátra a védőkupakot, csatlakoztassa az USB-
egységet, és indítsa el a lejátszást.

Egyszerű kinyithatóság
A csomagoláson található jelölések és perforációk 
segítenek, hogy hosszas bíbelődés nélkül távolíthassa 
el a csomagolóanyagot, és mielőbb kézbe vehesse az 
USB-egységet.

Gyors adatátvitel
A nagysebességű adatátvitel lényegesen lecsökkenti a 
várakozási időt nagymennyiségű multimédiás fájl 
másolásakor a számítógép merevlemezére.

Működésjelző
A kellemes fényjelzés azt mutatja, hogy a meghajtó 
csatlakozása és működése megfelelő. Gyorsabban 
villog, ha fájlok másolása van folyamatban a 
memóriába / -ból.

Könnyen használható szoftverrel
A csomag teljes szoftvercsomagot is tartalmaz, amely 
automatikusan fut az USB flash meghajtóról, és olyan 
hasznos szolgáltatásokat tesz elérhetővé, mint a 
jelszavas védelem, fájlszinkronizálás, adattömörítés, 
USB lost & found funkció és USB-információ. 
Ezenkívül megtalálható benne a Portable Microsoft 
Outlook Express 30 napos próbaverziója, a 
Kedvencek szinkronizálása és a nyomkövetés nélküli 
böngészés.

Jelszavas védelem
A 256 bites AES-titkosítással ellátott jelszavas 
védelemnek köszönhetően egyetlen jelszóval 
megvédheti értékes személyes adatait a jogosulatlan 
hozzáféréstől.

64 GB tárolási kapacitás
A 64 GB kapacitás hasznos nagyobb méretű vagy 
nagyobb mennyiségű fájlok másolásakor, 
megosztásakor és mentésekor számítógép vagy 
laptop USB portján keresztül.
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Tároló médiumok
• Beépített memória típusa: MLC NAND Flash
• Beépített memória kapacitása: 64 GB
• Átviteli sebesség: max. 80MB/s olvasási és max. 

18MB/s írási sebesség

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: Nagy sebességű USB 3.0

Tartozékok
• Nyakpánt: Nem

• Kábelek: Nem
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Nem

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows® 7, 8, Vista, XP, Mac OS 9.0 és 

újabb, Linux 2.4.0 és újabb
• USB-vel: Szabad USB port

Egyéb
• Garancia: 2 év
•
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