
 

 

Philips
USB флаш устройство

2 GB
син вариант

FM02FD02B
Споделяйте и пренасяйте данни

Прехвърлете файловете във флаш-диск!
Този син USB флаш-диск на Philips е лесен начин да споделяте и пренасяте данните си. 

Капацитетът от 2 GB ще ви осигури достатъчно място за пренасяне и съвместно ползване на 

големи файлове, например документи, музика и снимки, през USB порта на компютъра или 

лаптопа.

Всичко, което ви трябва
• Предварително е инсталиран специално разработен и лесен за използване софтуер
• Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

Работни показатели и капацитет
• Капацитет за съхранение 2GB за големи файлове с данни
• Автоматичното компресиране на всички файлове пести свободно място
• Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0
• Синхронизация на файлове между компютъра и UFD

Безопасност и защита
• Данни "изгубени вещи", така че устройството да ви бъде върнато при изгубване
• Защитете ценните си лични данни с парола



 Капацитет на съхранение 2 GB
Полезните 2 GB ви дават капацитет за размяна и 
споделяне на много по-големи или повече 
файлове през USB порта на вашия настолен 
компютър или лаптоп.

Автоматично компресиране на 
файлове
Спестете свободно място с използване на 
автоматичното компресиране на всички файлове, 
които съхранявате на USB флаш устройството

Бърз пренос на данни
Високите скорости за пренос на данни 
значително съкращават времето на досадно 
изчакване, когато копирате големи 
мултимедийни файлове към или от твърдия диск 
на вашия компютър.

Синхронизация на файлове
Синхронизацията с всички файлове на 
компютъра ви дава възможност да работите с 
документите си навсякъде само с няколко 
щраквания на мишката.

Информация за "изгубени вещи"
Тази уникална функция ви дава възможност да 
въведете в USB флаш-диска данните си за 
контакт, например адрес, телефон и адрес на ел. 
поща, така че ако го изгубите, намерилият го 
може да ви го върне.

Защита с парола
Благодарение на защитата с парола, включително 
256-битово шифроване с AES, ценните ви лични 
данни могат да бъдат предпазени от непозволен 
достъп само с използване на парола.

Приложен е лесен за използване 
софтуер
Приложен е софтуерен пакет, който се изпълнява 
автоматично от USB флаш устройството и ви дава 
достъп до полезни функции като защита с парола, 
синхронизация на файлове, компресиране на 
данните, USB "изгубени вещи", и данни за USB. 
Освен това са включени 30-дневна пробна версия 
на Portable Microsoft Outlook Express, 
синхронизиране на предпочитаните и влизане в 
Интернет без следи.

Индикатор за активност
Привлекателна мека светлина ви показва, че 
устройството е свързано правилно и работи, като 
пулсира по-бързо при копиране на файлове към 
или от паметта му.
FM02FD02B/00

Акценти
• USB: Свободен USB порт
Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: MLC NAND флаш
• Капацитет на вградената памет: 2 GB
• Скорост на прехвърляне: четене: макс. 15 MB/s, 
писане: макс. 3 MB/s

Възможности за свързване
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Софтуер
• Лесно за носене: Защита с парола, 
Синхронизация на файлове, Преносим Outlook 
Express - пробна версия, Синхронизиране на 
предпочитаните - пробна версия, Браузър без 
проследяване - пробна версия

Аксесоари
• Лента за врат: Не
• Кабели: няма
• Ръководство за бърз старт: Английски, френски, 
немски, испански, италиански, холандски, 
португалски, руски

• Ръководство за потребителя: Английски, 
френски, немски, испански, италиански, 
холандски, португалски, руски

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows® Vista, 

XP, 2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и по-нова; Linux 
2.4.0 и по-нова

Разни
• Гаранция: 2 години

Вътрешен кашон
• EAN: 87 12581 35567 8
• Брой потребителски опаковки: 15
• Бруто тегло: 0,86 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 20 x 18 x 14,5 см
• Нето тегло: 0,135 кг
• Тегло на опаковката: 0,725 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 35568 5
• Брой потребителски опаковки: 60
• Бруто тегло: 4,3 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 39 x 23 x 31,5 см
• Нето тегло: 0,54 кг
• Тегло на опаковката: 3,76 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 35566 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

13 x 19,2 x 1,5 см
• Бруто тегло: 0,048 кг
• Нето тегло: 0,009 кг
• Тегло на опаковката: 0,039 кг
•
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