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Pamięć flash USB
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FM04FD25B
Bezpieczeństwo i wygoda dla Twoich danych
Ważne dane w ruchu
Nie tylko funkcjonalne, ale też modnie wyglądające. Ta stylowa, metaliczna pamięć flash 
USB spełni wszystkie potrzeby w zakresie przechowywania i udostępniania cennych 
danych, a kółko do przyczepiania pozwoli Ci zawsze mieć ją ze sobą.

Zaprojektowany dla Ciebie
• Kolorowe, metaliczne wykończenie dodaje stylu
• Wysuwane złącze USB zapewnia ochronę
• Kółko do przyczepiania sprawi, że nigdy jej nie zgubisz
• Wygodne otwieranie i opakowanie przyjazne dla użytkownika

Wszystko czego potrzebujesz
• Wskaźnik aktywności sygnalizuje kopiowanie plików
• Specjalne, łatwe i gotowe do użycia oprogramowanie

Wydajność i pojemność
• Pamięć 4 GB do przechowywania dużych plików
• Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0
• Synchronizacja plików między komputerem a pamięcią flash
• Automatyczna kompresja wszystkich plików zapewnia oszczędność miejsca

Pewność i bezpieczeństwo
• Ochrona hasłem cennych danych osobistych



 Stylowa pamięć USB
Doskonałej jakości pamięć flash USB o białym 
kolorze z połyskiem, dopełniona błyszczącymi, 
metalicznymi dodatkami w różnych kolorach na 
aluminiowej osłonie. Dzięki temu urządzenie 
zapewnia doskonałą ochronę cennych danych i 
wyróżnia się na tle innych.

Wysuwane złącze USB
Urządzenie plug and play z wysuwanym złączem USB 
można podłączyć do dowolnego portu USB po 
wysunięciu złącza za pomocą przesuwanego 
przycisku. Wielofunkcyjna konstrukcja zapewnia 
dobrą ochronę cennych informacji.

Wygodna pamięć USB dla ludzi w ruchu
Przyczep pamięć USB do jednej z Twoich rzeczy, 
które zawsze masz przy sobie. Mając ją zawsze pod 
ręką, nie będziesz już zachodzić w głowę, gdzie się 
podziały Twoje dane, zdjęcia, filmy czy muzyka!

Wygodne otwieranie
Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają 
jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci 
USB, bez zbędnego kłopotu.

Pamięć 4 GB
Pamięć o pojemności 4 GB doskonale nadaje się do 
wymiany i udostępniania dużych lub licznych plików 
za pomocą portu USB w komputerze lub laptopie.

Szybki przesył danych
Bardzo szybki przesył danych to znaczna 
oszczędność czasu podczas kopiowania dużych 
plików multimedialnych na i z dysku twardego 
komputera.

Wskaźnik aktywności
Wskaźnik aktywności świeci, gdy napęd jest 
prawidłowo podłączony i działa poprawnie, 
natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z 
jego pamięci.

Łatwe w użyciu oprogramowanie
W zestawie znajduje się pełen pakiet 
oprogramowania, uruchamiający się automatycznie 
po podłączeniu pamięci flash USB i udostępniający 
takie użyteczne funkcje, jak ochrona hasłem, 
synchronizacja plików, kompresja danych, Lost & 
Found (informacje kontaktowe dla znalazcy), czy 
informacje o urządzeniu USB. Zestaw zawiera 
ponadto 30-dniową wersję próbną programu 
Portable Microsoft Outlook Express, funkcje 
synchronizacji ulubonych oraz surfowania po 
Internecie bez zapisu przeglądanych stron.

Ochrona hasłem
Funkcja ochrony hasłem wykorzystująca szyfrowanie 
256-bitowe AES pozwala chronić cenne dane 
osobiste przed dostępem osób niepożądanych.
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Zalety
• USB: Wolny port USB • Liczba opakowań konsumenckich: 15
•

Pamięć
• Typ pamięci wewnętrznej: MLC NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 4 GB
• Szybkość przesyłania: min. szybkość odczytu 

18 MB/s, min. szybkość zapisu 5 MB/s

Możliwości połączeń
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Oprogramowanie
• Carry it Easy: Ochrona hasłem, Synchronizacja 

plików, Portable Outlook Express — wer. próbna, 
Favorites Sync — wersja próbna, Przeglądanie bez 
śledzenia — wer.próbna

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, holenderski, portugalski, grecki, 
fiński, szwedzki, rosyjski, polski, czeski, słowacki, 
węgierski, rumuński

• Pasek na szyję: Nie
• Przewody: Nie
• Skrócona instrukcja obsługi: Nie
• Kółko do przyczepiania

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows® Vista, 

XP, 2000, ME i 98SE; Mac OS w wersji 9.0 i 
nowszej; Linux w wersji 2.4.0 i nowszej

Różne
• Gwarancja: 2 lata

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

11,8 x 15,3 x 1 cm
• Waga brutto: 0,036 kg
• Waga netto: 0,008 kg
• Ciężar opakowania: 0,028 kg
• EAN: 87 12581 49309 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,3 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,3 x 18 x 29,5 cm
• Waga netto: 0,48 kg
• Ciężar opakowania: 2,82 kg
• EAN: 87 12581 49310 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 60

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,684 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,4 x 16 x 13 cm
• Waga netto: 0,12 kg
• Ciężar opakowania: 0,564 kg
• EAN: 87 12581 49311 0
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