
 

 

Philips
Jednotka Flash USB

16 GB
edice memento

FM16FD25B
Pohodlí a ochrana vašich dat

Cenná data na cestách!
Funkční a módní zároveň. Tato módní kovová jednotka flash USB nabízí vše potřebné 
k ukládání a sdílení vašich dat a díky připojenému kroužku na klíče ji můžete mít s sebou 
vždy, jste-li na cestách.

Navrženo pro vás
• Stylový design jednotky USB s barevnou metalickou povrchovou úpravou
• Vysunovací jednotka USB pro dokonalou ochranu
• Jednotka USB na cesty s kroužkem na klíče
• Snadné otevírání a uživatelsky příjemný obal

Vše, co potřebujete
• Indikátor činnosti se při kopírování souborů rozsvítí

Výkon a kapacita
• Úložná kapacita 16 GB pro velké soubory
• Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0



 Stylový design jednotky USB
Naprosto unikátní a jedinečná prvotřídní jednotka 
Flash USB s leskle bílým tělem, doplněným o leskle 
barevnou metalickou povrchovou úpravu na 
hliníkovém horním krytu, se postará o špičkovou 
ochranu vašich cenných dat.

Vysunovací jednotka USB
Toto vysunovací paměťové zařízení USB se snadným 
zapojením a spuštěním lze jednoduše připojit do 
všech portů USB. Stačí pomocí příslušného tlačítka 
vysunout konektor USB a připojit jej k vašemu 
zařízení. Design vše v jednom vždy zabezpečí a 
ochrání vaše cenná data.

Jednotka USB na cesty
Připevněte své paměťové zařízení USB na některou 
z vašich věcí a mějte jej vždy s sebou. Znamená to 
konec hledání vašich dat, fotografií, filmů či hudby, 
neboť tyto cennosti budou od nynějška vždy po 
ruce!

Úložná kapacita 16 GB
Použitelná kapacita 16 GB umožňuje výměnu a 
sdílení mnohem větších nebo více souborů přes port 
USB stolního nebo přenosného počítače.

Rychlý přenos dat
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují 
nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých 
multimediálních souborů na nebo z pevného disku 
počítače.

Indikátor činnosti
Poutavá záře oznamuje, že je jednotka správně 
připojena a funguje, a při kopírování souborů z její 
paměti nebo do ní pulzuje rychleji.
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Přednosti
• Záruka: 2 roky
•

Úložná média
• Typ vestavěné paměti: MLC NAND Flash
• Kapacita zabudované paměti: 16 GB
• Přenosová rychlost: čtení min. 18 MB/s, zápis min. 

5 MB/s

Možnosti připojení
• USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Příslušenství
• Kroužek na klíče: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows® XP a vyšší; 

Mac OS 9.0 a vyšší; Linux 2.4.0 a vyšší
• USB: Volný port rozhraní USB
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