
 

 

Philips
USB jednotka Flash

2 GB
strieborná edícia

FM02FD00B
Zdieľanie a prenášanie údajov

Okamžite zameňte súbory!
USB jednotka Flash silver edition značky Philips je jednoduchým spôsobom na zdieľanie a prenášanie 

vašich údajov. Užitočné 2 GB vám poskytnú kapacitu na zamieňanie a zdieľanie veľkých súborov, ako 

napríklad dokumentov, obrázkov a hudby prostredníctvom portu USB na vašom počítači alebo 

prenosnom počítači.

Výkon a kapacita
• Úložná kapacita až 2 GB pre veľké súbory s údajmi
• Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0
• Synchronizácia súborov medzi celým PC a UFD
• Automatická kompresia všetkých súborov šetrí voľný priestor

Bezpečné a zaistené
• Ochráňte vaše cenné osobné údaje heslom
• Inform. pri strate a nájdení, takže jednotka sa môže v prípade straty vrátiť

Všetko, čo potrebujete
• S predinštalovaným špeciálne navrhnutým softvérom s jednoduchým ovládaním
• Indikátor aktivity sa rozsvieti pri kopírovaní súborov



 Úložná kapacita 2 GB
2 GB je užitočná kapacita na odkladanie a zdieľanie 
oveľa väčších súborov a väčšieho počtu súborov cez 
port USB na počítači alebo prenosnom počítači.

Rýchly prenos údajov
Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú 
nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých 
multimediálnych súborov na alebo z pevného disku 
počítača.

Synchronizácia súborov
Pomocou synchronizácie všetkých súborov na 
vašom PC môžete získať prístup k dokumentom a 
pracovať s nimi kdekoľvek, len pomocou pár kliknutí 
myšou.

Automatická kompresia súborov
Šetrite voľný priestor automatickou kompresiou 
všetkých súborov uložených na USB jednotke Flash

Ochrana heslom
Vďaka ochrane heslom vrátane 256-bitového 
šifrovania AES budú vaše cenné údaje chránené pred 
nepovoleným prístupom, a to jednoduchým použitím 
hesla.

Stratené a nájdené informácie
Táto jedinečná funkcia vám umožní zadať svoje 
kontaktné informácie, ako napríklad adresu, 
telefónne číslo a e-mailovú adresu na USB jednotku 
Flash, takže vám ju v prípade jej straty môže nálezca 
ľahko vrátiť.

Vrátane softvéru s jedn. ovládaním
Súčasťou balenia je kompletný softvérový balík, 
ktorý sa automaticky spustí z USB jednotky Flash a 
zabezpečí vám prístup k užitočným funkciám, ako 
napríklad ochrana heslom, synchronizácia súborov, 
kompresia údajov, USB lost & found a informácie o 
USB. Okrem toho sa dodáva s 30-dňovou skúšobnou 
verziou programu Portable Microsoft Outlook 
Express, synchronizáciou obľúbených položiek a 
prehliadaním internetu bez možnosti vystopovania.

Indikátor aktivity
Pôsobivá žiara indikátora zobrazuje, že jednotka je 
správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov 
do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.
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Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: 3,76 kg
•

Pamäťové médium
• Typ pamäte: MLC NAND Flash
• Kapacita zabudovanej pamäte: 2 GB
• Prenosová rýchlosť: číta max. 15 MB/s, zapisuje 

max. 3 MB/s

Pripojiteľnosť
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Príslušenstvo
• Káble: Žiadny
• Šnúrka na krk: Nie
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 

španielsky, taliansky, holandsky, portugalsky, rusky
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, 

nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, 
portugalsky, rusky

Softvér
• Funkcia Carry it Easy: Ochrana heslom, 

Synchronizácia súborov, Skúš. verzia Portable 
Outlook Express, Skúš. verzia synchr. Obľúb., 
Skúš. verzia bezstopového prehliadania

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows® Vista, XP, 

2000, ME a 98SE; 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: 908210009491
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98965 7
• Hmotnosť brutto: 0 048 kg
• Výška: 180 mm
• Dĺžka: 130 mm
• Šírka: 15 mm
• Hmotnosť obalu: 0,039 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 10895 98965 7
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 13 x 19,2 x 1,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,049 kg
• Hmotnosť netto: 0,009 kg
• Hmotnosť obalu: 0 04 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 36831 9
• Počet používateľských balení: 15
• Hmotnosť brutto: 0,86 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 20 x 18 x 14,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,135 kg
• Hmotnosť obalu: 0,725 kg

Vonkajší kartón
• EAN: 87 12581 36830 2
• Počet používateľských balení: 60
• Hmotnosť brutto: 4,3 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 39 x 23 x 31,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,54 kg
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