
 

 

Philips
USB флаш устройство

8 GB
Eject 2.0

FM08FD60B
Лесно за използване, Plug & Play

Прехвърлете файловете във флаш-диск!
USB флаш устройството Philips Eject 2.0 предлага висока скорост на писане и четене, 
свързана с лесна и удобна употреба, благодарение на функцията за изваждане от 
Philips.

Проектирани за вас
• Моден USB диск с цветен дизайн
• Лесно отваряне и удобно тяло
• Лесна и удобна функция за изваждане

Всичко, което ви трябва
• Индикаторът за активност светва при копиране на файлове

Работни показатели и капацитет
• Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0
• Капацитет за съхранение 8 GB за големи файлове с данни



 Моден цветен дизайн
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, 
розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен 
пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за 
да насмогнете на ежедневната необходимост от 
съхраняване и размяна на данни и усилите 
мощността на забавлението

Лесен начин на отваряне
Маркировката и перфорациите на опаковката ви 
показват най-добрия начин да я отворите и бързо 
да достигнете до своята USB памет без излишни 
движения.

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.

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.
FM08FD60B/10

Акценти
• Операционна система на PC: Windows® Vista, 
Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 08 GB

Възможности за свързване
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Изисквания към системата

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

• USB: Свободен USB порт

Разни
• Гаранция: 2 години
•
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