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Pamäťové médium
• Typ pamäte: SLC NAND Flash
• Kapacita zabudovanej pamäte: 1 GB
• Prenosová rýchlosť: čítanie 17 MB/s reading; 

zapisovanie 12 MB/s

Pripojiteľnosť
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Softvér
• Funkcia Carry it Easy: Ochrana heslom, 

Synchronizácia súborov, Skúšob. verzia Portable 
Outlook Express, Skúš. verzia bezstop. prech., 
Skúšob. verzia synchr. Obľub.

Pohodlie
• Prepínač ochrany proti zápisu: áno

Príslušenstvo
• Káble: Predlžovací USB kábel / kľúčenka
• Šnúrka na krk: áno
• Užívateľský manuál: Anglicky, francúzsky, 

nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, 
portugalsky, rusky

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

9.0 a novší;   Linux 2.4.0 a novší
• USB: Voľný port USB

Rozličné
• Záruka: 2 roky

Údaje o balení
• 12 NC: 908210005792
• EAN/UPC/GTIN: 8710895923538
• Hmotnosť brutto: 0 170 kg
• Výška: 180 mm
• Dĺžka: 130 mm
• Šírka: 45 mm
• Hmotnosť obalu: 0 075 kg

Vnútorný kartón
• Množstvo: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92354 5
• Hmotnosť obalu: 0 13 kg
• Hmotnosť brutto: 0 34 kg
• Dĺžka: 200 mm
• Šírka: 60 mm
• Výška: 140 mm

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92355 2
• Hmotnosť obalu: 0,7 kg
• Hmotnosť brutto: 4 kg
• Dĺžka: 315 mm
• Šírka: 230 mm
• Výška: 395 mm
•

USB jednotka Flash
1 GB Vysoký výkon 

Technické údaje

Dátum vydania  
2007-08-07

Verzia: 6.0

12 NC: 9082 100 05792
EAN: 87 10895 92353 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
FM01

Najdôlež

Úložná k
1 GB priest
prenášanie 
dokumenty
alebo preno

Rýchly pr
Vysoké rých
nezáživný č
multimediá
počítača.

Ochrana 
Vďaka ochr
AES budú v
prístupom, 

Prepínač
Jednotka U
proti zápisu
neúmyselné
cenných úd

Exkluzívn
Hladké kriv
z USB jedn
zariadenie 

Integrova
Kryt na och
konštrukcie
zostáva pri

Indikátor
Pôsobivá ži
správne pri
pamäte ale

Vrátane s
Súčasťou b
automatick
vám prístup
ochrana he
údajov, USB
toho sa dod
programu P
synchronizá
internetu be

Praktický
Vďaka mož
krk alebo k
nájdete, ke
vybrané mo

Predlžov
Predlžovací
vyššie poho
USB ťažko
dispozícii le
FD11A

itejšie p

apacita 1 
oru vám po
a zdieľanie
, hudba a ob
snom počít

enos úda
losti prenos
as čakania
lnych súbor

heslom
ane heslom
aše cenné ú
a to jednod

 ochrany 
SB Flash Dr
, ktorý zab
mu vymaza
ajov.

y dizajn
ky a mäkká
otky Flash z
so skvelým 

ný kryt
ranu konek
 tohto prod
pojený k jed

 aktivity
ara indikáto
pojená a pr
bo z pamä

oftvéru s
alenia je ko
y spustí z U
 k užitočný
slom, synch
 lost & fou
áva s 30-d
ortable Mic
ciou obľúbe
z možnost

 remieno
nosti pripoj
ľúčenku na
ď budete na
dely).

ací kábel 
 kábel USB 
dlie, najmä 
 prístupný n
n pre vybra
GB
núka kapacitu na ukladanie, 
 veľkých súborov, ako sú 
rázky cez port USB vo vašom PC 
ači.

jov
u údajov významne skracujú 

 pri kopírovaní veľkých 
ov na alebo z pevného disku 

 vrátane 256-bitového šifrovania 
daje chránené pred nepovoleným 
uchým použitím hesla.

proti zápisu
ive obsahuje prepínač ochrany 
ezpečí, že nedôjde k 
niu alebo prepísaniu vašich 

 gumová povrchová úprava robia 
načky Philips exkluzívne 
dizajnom.

tora USB je integrovaný do 
uktu, takže keď sa nepoužíva, 
notke a nedá sa stratiť.

ra zobrazuje, že jednotka je 
acuje. Pri kopírovaní súborov do 
te pulzuje rýchlejšie.

 jedn. ovládaním
mpletný softvérový balík, ktorý sa 
SB jednotky Flash a zabezpečí 
m funkciám, ako napríklad 
ronizácia súborov, kompresia 
nd a informácie o USB. Okrem 
ňovou skúšobnou verziou 
rosoft Outlook Express, 
ných položiek a prehliadaním 

i vystopovania.

k na krk a kľúčenka
iť k jednotke USB Flash šnúrku na 
 nosenie ju vždy jednoducho 
 cestách (k dispozícii len pre 

USB
sa dodáva k tejto jednotke pre 
pre stolové počítače, kde je port 
a zadnej strane počítača (k 
né modely).
/00

rodukty


