
 

 

Philips
Unidade Flash USB

16 GB
edição memento

FM16FD25B
Comodidade e protecção para os seus dados
Dados valiosos em movimento!
Simultaneamente funcional e moderna. Esta inovadora unidade flash USB metálica 
fornece-lhe tudo o que precisa para guardar e partilhar dados importantes e, graças ao 
porta-chaves integrado, pode transportá-la sempre consigo quando está em movimento.

Concebido para si
• Design USB elegante devido ao acabamento metálico colorido
• USB retráctil para a melhor protecção
• Prático USB em movimento devido ao porta-chaves integrado
• Embalagem com abertura fácil

Tudo o que precisa
• O indicador de actividade acende-se ao copiar ficheiros

Desempenho e capacidade
• Capacidade de armazenamento de 16 GB para grandes ficheiros de dados
• Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade



 Design USB elegante
Uma unidade flash USB topo de gama com 
revestimento muito brilhante e com colorido 
acabamento metálico brilhante na tampa superior de 
alumínio, que proporciona uma fantástica protecção 
para os seus valiosos dados, distinguindo-se das 
restantes unidades comuns.

USB retráctil
Este dispositivo USB plug and play retráctil liga-se 
facilmente a todas as portas USB empurrando para 
fora o conector USB com o botão deslizante e 
ligando-o ao dispositivo. Um design completo que 
guarda e protege sempre os seus valiosos dados.

Prático USB em movimento
Ligue sempre o seu dispositivo USB a um dos 
objectos pessoais que transporta sempre consigo 
independentemente de onde quer que vá. Sem 
precisar de procurar os seus dados, fotografias, 
filmes ou música, terá sempre os seus valiosos dados 
consigo!

Capacidade de armazenamento de 16 
GB
Os práticos 16 GB permitem-lhe trocar e partilhar 
mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da 
porta USB do seu computador ou portátil.

Rápida transferência de dados
A transferência de dados a alta velocidade reduz 
significativamente o tempo de espera ao copiar 
grandes ficheiros multimédia de ou para o disco 
rígido do computador.

Indicador de actividade
Um atraente brilho indica-lhe que a unidade está 
devidamente ligada e a trabalhar, e pulsa mais 
rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua 
memória.
FM16FD25B/00

Destaques
• Porta-chaves
Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: MLC NAND Flash
• Capacidade da Memória Incorporada: 16 GB
• Velocidade de transferência: leitura mín. 18MB/s, 

escrita mín. 5MB/s

Conectividade
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Acessórios

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows® XP e 

posterior; Mac OS 9.0 e posterior; Linux 2.4.0 e 
posterior

• USB: Porta USB livre

Diversos
• Garantia: 2 anos
•
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