
 

 

Philips
Jednotka Flash USB

2 GB
stříbrná edice

FM02FD00B
Sdílejte a přenášejte data

Bleskově přenášejte soubory!
Jednotka Flash USB, stříbrná edice společnosti Philips představuje snadný způsob, jak sdílet a 
přenášet svá data. Kapacita 2 GB vám umožňuje měnit a sdílet velké soubory, např. dokumenty, 
obrázky a hudbu pomocí portu rozhraní USB vašeho osobního počítače či laptopu.

Výkon a kapacita
• Úložná kapacita 2 GB pro velké soubory
• Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0
• Synchronizace souborů mezi počítačem a přijímačem UFD
• Automatická komprese všech souborů šetří volné místo

Bezpečné a zabezpečené
• Chraňte svá cenná osobní data heslem
• Detaily Lost & Found, takže může být jednotka v případě ztráty navrácena.

Vše, co potřebujete
• Předinstalován je speciálně vytvořený a snadno použitelný software
• Indikátor činnosti se při kopírování souborů rozsvítí



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

Rychlý přenos dat
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují 
nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých 
multimediálních souborů na nebo z pevného disku 
počítače.

Synchronizace souborů
Díky synchronizaci všech souborů v počítači můžete 
ke svým dokumentů přistupovat a pracovat s nimi 
kdekoli po několika klepnutích myší.

Automatická komprese souboru
Ušetřete volné místo automatickou kompresí všech 
souborů uložených na jednotce Flash USB

Ochrana heslem
Díky ochraně heslem pomocí 256bitového šifrování 
AES jsou vaše osobní data chráněna heslem před 
neautorizovaným přístupem.

Funkce Lost & Found (Ztrac. a nal.info)
Tato jedinečná funkce vám umožňuje zadat do 
jednotky Flash USB kontaktní údaje, například 
adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, takže 
v případě ztráty vám ji nálezce může poslat zpět.

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.

Indikátor činnosti
Poutavá záře oznamuje, že je jednotka správně 
připojena a funguje, a při kopírování souborů z její 
paměti nebo do ní pulzuje rychleji.
FM02FD00B/00

Přednosti
• Hmotnost obalu: 3,76 kg
•

Úložná média
• Typ vestavěné paměti: MLC NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 2 GB
• Přenosová rychlost: čtení max. 15 MB/s, zápis 

3 MB/s

Možnosti připojení
• USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Příslušenství
• Kabely: Žádné
• Popruh na krk: Ne
• Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, 

němčina, španělština, italština, holandština, 
portugalština, ruština

• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 
francouzština, němčina, španělština, italština, 
holandština, portugalština, ruština

Software
• Snadno přenosný: Ochrana heslem, Synchronizace 

souborů, Přenosný Outlook Express - zkušební, 
Synchron. oblíbených položek - zkušební, 
Nevysledovatelné prohlížení - zkušební

Systémové požadavky
• 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

Údaje na obalu
• 12NC: 908210009491
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98965 7
• Hrubá hmotnost: 0,048 kg
• Výška: 180 mm
• Délka: 130 mm
• Šířka: 15 mm
• Hmotnost obalu: 0,039 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 10895 98965 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 13 x 19,2 x 1,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,049 kg
• Čistá hmotnost: 0,009 kg
• Hmotnost obalu: 0,04 kg

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 36831 9
• Počet spotřebitelských balení: 15
• Hrubá hmotnost: 0,86 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 20 x 18 x 14,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,135 kg
• Hmotnost obalu: 0,725 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 36830 2
• Počet spotřebitelských balení: 60
• Hrubá hmotnost: 4,3 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 39 x 23 x 31,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,54 kg
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