
 

 

Philips
USB Flash Sürücü

1 GB
özel sürüm

FM01FD10B
Performansınızı geliştirin

belge, fotoğraf ve müzik saklamak için
Yüksek depolama kapasitesi, hızlı veri transferi ve küçük boyutun kombinasyonu, Philips 
USB flash sürücü özel sürümünü cazip bir ürün haline getiriyor. Windows ReadyBoost için 
geliştirilmiştir ve eksiksiz bir yazılım paketi ile birlikte gelir.

Performans ve kapasite
• Büyük veri dosyaları için 1 GB saklama kapasitesi
• Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı
• Değerli, kișisel verilerinizi bir parola ile koruyun
• Windows ReadyBoost için geliștirilmiș

Sizin için tasarlandı
• Mükemmel șekle ve düzgün kıvrımlara sahip modaya uygun, olağanüstü tasarım
• Entegre kapak, sürücüye takılı olarak kalır, asla düșmez!
• Çalıșma göstergesi, dosya kopyalanırken yanar.

İhtiyacınız olan her șey
• Özel tasarlanmıș kolay kullanımlı yazılım önceden yüklenmiștir



 1 GB saklama kapasitesi
Kullanıșlı 1GB saklama kapasitesi masaüstü veya 
dizüstü bilgisayarınızın USB portu üzerinden belge, 
müzik ve fotoğraf gibi büyük dosyaları saklama, 
paylașma ve değiștirme olanağı sağlar.

Hızlı veri aktarımı
Yüksek veri aktarım hızı, geniș multimedya 
dosyalarınızı bilgisayarınızın sabit diskine 
kaydederken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme 
sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Koruma parolası
256 bit AES șifreleme içeren koruma parolası 
sayesinde, değerli kișisel bilgileriniz, sadece bir parola 
kullanımıyla izinsiz erișimden korunur.

Olağanüstü tasarım
Düzgün kıvrımları ve yumușak kauçuk kaplamasıyla 
Philips USB flash sürücü, göz alıcı tasarımlı olağanüstü 
bir cihazdır.

Entegre kapak
USB bağlantısı koruma kapağı ürün tasarımına 
entegre edilmiștir, böylece kullanılmadığı zamanlarda 
sürücüye takılı olarak kalır, kaybolması olanaksızdır.

Çalıșma göstergesi
Bir 'çalıșma' göstergesi, sürücünün düzgün șekilde 
bağlı ve çalıșmakta olduğunu gösterir, belleğe/
bellekten dosya kopyalanırken gösterge daha hızlı 
yanıp söner.

Kullanımı kolay yazılım dahildir
USB flash sürücüden doğrudan çalıșacak ve Koruma 
parolası, Dosya senkronizasyonu, Veri sıkıștırma, 
USB kayıp bulundu ve USB bilgileri gibi faydalı 
özelliklere erișim sağlayacak bütün bir yazılım paketi 
dahildir. Ayrıca, Tașınabilir Microsoft Outlook 
Express, Sık Kullanılanlar senkronizasyonu ve izsiz 
Internet gezinmesi için 30 günlük deneme ile birlikte 
gelir.

Windows ReadyBoost
Windows Vista ișletim sisteminizi, Windows 
ReadyBoost ile güçlendirin. Windows ReadyBoost, 
sadece bu USB flash sürücüyü dizüstü bilgisayarınıza 
ya da bilgisayarınıza bağlayarak sistem belleğini ve 
performansını anında artırmanıza olanak tanır. 
Windows ReadyBoost'u kullanmak için, Windows 
Vista kurulu olması ve en az 1GB'lık kullanılabilir 
belleği olan flash bellek arabelleğine erișim olması 
gerekir.
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Özellikler
• USB: Boș USB portu • Yükseklik: 395 mm
•

Depolama Ortamı
• Dahili hafıza tipi: SLC NAND Flash
• Aktarım hızı: maksimum 25MB/sn hızda okur, 

maksimum 15MB/sn hızda yazar
• Dahili Hafıza Kapasitesi: 1 GB

Bağlantı
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Yazılım
• Kolay Tașınır: Koruma parolası, Dosya 

senkronizasyonu, Tașınır Outlook Express-
deneme, İz yoketmeli tarama-deneme, Sık 
Kullanılanlar Senk-deneme

Aksesuarlar
• Kablolar: Hayır
• Boyun askısı: Hayır
• Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, 
Rusça

• Hızlı bașlangıç kılavuzu: İngilizce, Fransızca, 
Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, 
Portekizce, Rusça

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME, 98 SE Mac 

OS 9.0 ve üzeri; Linux 2.4.0 ve üzeri

Çeșitli
• Garanti: 2 yıl

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210008005
• EAN/UPC/GTIN: 8710895960335
• Brüt ağırlık: 0,053 kg
• Yükseklik: 180 mm
• Uzunluk: 130 mm
• Genișlik: 15 mm
• Dara ağırlığı: 0,039 kg

İç Karton
• Miktar: 15
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36836 4
• Dara ağırlığı: 0,725 kg
• Brüt ağırlık: 0,935 kg
• Uzunluk: 200 mm
• Genișlik: 180 mm
• Yükseklik: 140 mm

Dıș Karton
• Miktar: 60
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36835 7
• Dara ağırlığı: 0,3512 kg
• Brüt ağırlık: 4,352 kg
• Uzunluk: 315 mm
• Genișlik: 230 mm
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