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Snadné použití, systém plug and play!
Bleskově přenášejte soubory!
Snadno použitelné a uživatelsky přátelské zařízení se systémem plug-and-play. Díky
barevné jednotce USB flash společnosti Philips, edice Urban bude vaše každodenní
ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.
Navrženo pro vás
• Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení
• Integrovaný ochranný kryt pro vaše pohodlí
• Snadné otevírání a uživatelsky příjemný obal
Vše, co potřebujete
• Indikátor činnosti se při kopírování souborů rozsvítí
• Předinstalován je speciálně vytvořený a snadno použitelný software
Výkon a kapacita
• Synchronizace souborů mezi počítačem a přijímačem UFD
• Úložná kapacita 2 GB pro velké soubory

FM64FD35B/10

Jednotka Flash USB
2 GB Edice Urban 2.0

Specifikace

Přednosti

Úložná média

• Typ vestavěné paměti: MLC NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 4 GB
• Přenosová rychlost: čtení max. 7 MB/s, zápis 3 MB/
s

• Stručný návod k rychlému použití: Ne
• Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština,
němčina, španělština, italština, portugalština,
řečtina, finština, švédština, ruština, polština, čeština,
slovenština, maďarština, rumunština

Možnosti připojení

Systémové požadavky

• USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Příslušenství

• Popruh na krk: Ne
• Kabely: Ne

• Operační systém PC: Windows® Vista, XP, 2000,
ME a 98SE; Mac OS 9.0 a vyšší; Linux 2.4.0 a vyšší
• USB: Volný port rozhraní USB

Různé

• Záruka: 2 roky

Módní barevné provedení

Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou,
pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou,
pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou
jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a
sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

Uživatelsky příjemný ochranný kryt

Už žádný ztracený kryt! Ochranný kryt je integrován
v konstrukci výrobku, takže je vždy připojený
k paměťovému zařízení USB. K použití jej připravíte
pouhým otočením krytu dozadu, zasuňte paměťové
zařízení a je hotovo.

•

Snadné otevírání

Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší
způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat
k pameťovému zařízení USB.

Indikátor činnosti

Poutavá záře oznamuje, že je jednotka správně
připojena a funguje, a při kopírování souborů z její
paměti nebo do ní pulzuje rychleji.

Včetně snadno ovladatelného softwaru

Balení obsahuje úplný softwarový balík, který se
spustí automaticky z jednotky Flash USB a poskytne
vám přístup k užitečným funkcím, jako je ochrana
heslem, synchronizace souborů, komprese dat,
funkce Lost & Found USB a informace o USB.
Zahrnuje 30denní zkušební verzi softwaru Portable
Microsoft Outlook Express, synchronizaci
oblíbených položek a procházení internetu bez
možnosti sledování.

Kapacita paměti 2 GB

Užitečná kapacita 2 GB umožňuje výměnu a sdílení
mnohem větších nebo více souborů přes port USB
stolního nebo přenosného počítače.
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