
 

 

Philips
Memorie flash USB

2 GB
ediţie argintie

FM02FD00B
Împărtăşiţi şi transportaţi datele

Mutaţi fişierele într-o memorie flash!
Ediţia argintie a memoriei flash USB Philips reprezintă un mod simplu de a vă împărtăşi şi transporta 

datele. Capacitatea utilă de 2 GB vă oferă posibilitatea de a copia şi partaja fişiere de mari dimensiuni 

precum documente, imagini şi muzică prin portul USB al PC-ului sau laptop-ului dumneavoastră.

Performanţă și capacitate
• Capacitate de stocare de 2 GB pentru fișiere mari de date
• Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
• Sincronizarea fișierelor între întreg PC-ul și UFD
• Prin compresia automată a tuturor fișierelor se creează mai mult spaţiu liber

Sigur
• Protejaţi-vă datele personale importante cu o parolă
• Detalii Pierdut și Regăsit, pentru returnarea unităţii în cazul pierderii

Tot ce vă este necesar
• Software preinstalat, proiectat special și ușor de utilizat
• Indicatorul de activitate se aprinde în timpul copierii fișierelor



 Capacitate de stocare de 2 GB
Cei 2 GB vă oferă posibilitatea de a schimba și 
împărtăși fișiere mult mai mari sau mai multe prin 
portul USB al computerului sau laptop-ului 
dumneavoastră.

Transfer rapid de date
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ 
timpul de așteptare atunci când copiaţi fișiere 
multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard 
discul calculatorului dumneavoastră.

Sincronizarea fișierelor
Graţie sincronizării tuturor fișierelor de pe PC, este 
posibil să accesaţi și să lucraţi cu documentele 
oriunde, făcând de câteva ori click pe mouse.

Compresie automată a fișierelor
Economisiţi spaţiu liber prin compresia automată a 
tuturor fișierelor de pe unitatea flash USB

Protecţie cu parolă
Mulţumită protecţiei parolei, prin criptarea AES pe 
256 de biţi, datele dumneavoastră personale 
valoroase pot fi protejate împotriva accesului 
neautorizat prin simpla utilizare a unei parole.

Informaţii pierdute și găsite
Această funcţie unică vă permite să introduceţi 
detaliile de contact, precum adresa, numărul de 
telefon și adresa de e-mail de pe unitatea flash USB 
astfel încât, dacă le pierdeţi, oricine le găsește vi le 
trimite înapoi.

Software ușor de utilizat inclus
Este inclusă o suită software completă, care va rula 
automat de pe unitatea flash USB și vă va permite 
accesul la caracteristici utile precum, Protecţia 
parolei, Sincronizarea fișierelor, Comprimarea 
datelor, USB pierdut și găsit și Informaţii USB. În plus, 
se oferă un test de 30 de zile pentru Portable 
Microsoft Outlook Express, sincronizarea 
articolelor preferate și navigarea pe internet fără 
urme.

Indicator de activitate
Un indicator cu aspect atractiv vă indică faptul că 
unitatea este conectată și funcţionează 
corespunzător și clipește rapid în timpul copierii 
fișierelor în sau din memoria acesteia.
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Repere
• 12NC: 908210009491 • Greutate proprie: 3,76 kg
•

Suport de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash MLC NAND
• Capacitate memorie încorporată: 2 GB
• Rată de transfer: citire maximă 15 MB/s, scriere 

maximă 3 MB/s

Conectivitate
• USB: USB 2.0 de mare viteză

Accesorii
• Cabluri: Nimic
• Dispozitiv de fixare: Nu
• Manual de utilizare: Engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, rusă
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, rusă

Software
• Ușor de transportat: Protecţie cu parolă, 

Sincronizare fișiere, Portable Outlook Express-
trial, Favorites Sync-trial, Trace free browsing-trial

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME și 98SE; 

Mac OS 9.0 și superior; Linux 2.4.0 și superior
• USB: Port USB gratuit

Diverse
• Garanţie: 2 ani

Informaţii ambalaj

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98965 7
• Greutate brută: 0,048 kg
• Înălţime: 180 mm
• Lungime: 130 mm
• Lăţime: 15 mm
• Greutate proprie: 0,039 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 10895 98965 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

13 x 19,2 x 1,5 cm
• Greutate brută: 0,049 kg
• Greutate netă: 0,009 kg
• Greutate proprie: 0,04 kg

Cutie interioară
• EAN: 87 12581 36831 9
• Număr de ambalaje: 15
• Greutate brută: 0,86 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 20 x 18 x 14,5 cm
• Greutate netă: 0,135 kg
• Greutate proprie: 0,725 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 36830 2
• Număr de ambalaje: 60
• Greutate brută: 4,3 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 39 x 23 x 31,5 cm
• Greutate netă: 0,54 kg
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