
 

 

Philips
USB jednotka Flash

4 GB
memento edition

FM04FD25B
Pohodlie a ochrana pre vaše údaje

Cenné údaje v pohybe!
Funkčné a štýlové zároveň. Táto štýlová kovová USB jednotka Flash vám poskytne všetko, 
čo potrebujete. Môžete pomocou nej ukladať a zdieľať cenné údaje a vďaka pripojenej 
kľúčenke ju vždy môžete nosiť so sebou na cestách.

Navrhnutý pre vás
• Štýlový dizajn USB s pestrou kovovou úpravou
• Zasúvateľný konektor USB pre maximálnu ochranu
• Ľahké prenášanie vďaka pripojenej kľúčenke
• Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

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

Výkon a kapacita
• Úložná kapacita 4 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



 Štýlový dizajn USB
Špičková USB jednotka Flash je skutočne výnimočná 
s lesklým bielym telom a lesklým farebným kovovým 
prevedením vrchného krytu poskytuje skvelú 
ochranu pre vaše cenné údaje.

Zasúvateľný konektor USB
Tento zasúvateľný kľúč USB typu Plug and Play 
možno jednoducho pripojiť ku všetkým portom USB 
vysunutím konektora USB pomocou posuvného 
tlačidla a jeho zasunutím do zariadenia. Prevedenie 
typu všetko v jednom vždy ochráni vaše cenné údaje.

Ľahké prenášanie s USB
Pripojte svoj kľúč USB k niektorej z vašich osobných 
vecí, ktoré mate na cestách vždy so sebou. Už 
nemusíte hľadať svoje údaje, fotografie, filmy či 
hudbu, ale máte svoje cenné údaje vždy poruke!

Zážitok z jednoduchého otvárania
Značky a predierkovania na balení vám ukazujú 
najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a 
zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.

Úložná kapacita 4 GB
Užitočná úložná kapacita 4 GB vám umožní odkladať 
a zdieľať oveľa väčšie súbory a ich väčšie počty 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.

Indikátor aktivity
Pôsobivá žiara indikátora zobrazuje, že jednotka je 
správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov 
do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.

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.

Ochrana heslom
Vďaka ochrane heslom vrátane 256-bitového 
šifrovania AES budú vaše cenné údaje chránené pred 
nepovoleným prístupom, a to jednoduchým použitím 
hesla.
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Hlavné prvky
• USB: Voľný port USB
Pamäťové médium
• Typ pamäte: MLC NAND Flash
• Kapacita zabudovanej pamäte: 4 GB
• Prenosová rýchlosť: čítanie – min. 18 MB/s, zápis – 

min. 5 MB/s

Pripojiteľnosť
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Softvér
• Funkcia Carry it Easy: Ochrana heslom, 

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

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, 

španielsky, taliansky, holandsky, portugalsky, 
grécky, fínsky, švédsky, rusky, poľsky, česky, 
slovensky, maďarsky, rumunsky

• Šnúrka na krk: Nie
• Káble: Nie
• Stručná príručka spustenia: Nie
• Kľúčenka: áno

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

2000, ME a 98SE; Mac OS 9.0 a novší; Linux 2.4.0 a 
novší

Rozličné
• Záruka: 2 roky

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 11,8 x 15,3 x 1 cm
• Hmotnosť brutto: 0 036 kg
• Hmotnosť netto: 0,008 kg
• Hmotnosť obalu: 0,028 kg
• EAN: 87 12581 49309 7
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 3,3 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 39,3 x 18 x 29,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,48 kg
• Hmotnosť obalu: 2,82 kg
• EAN: 87 12581 49310 3
• Počet používateľských balení: 60

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,684 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18,4 x 16 x 13 cm
• Hmotnosť netto: 0,12 kg
• Hmotnosť obalu: 0,564 kg
• EAN: 87 12581 49311 0
• Počet používateľských balení: 15
•
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