
 

 

Philips
USB Flash Drive

32 GB
vivid-editie

FM32FD05B
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke Philips USB Flash 
Drive, vivid-editie, maakt het dagelijkse opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek 
gemakkelijk en leuk.

Ontworpen voor u
• Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp
• Beschermende kap die voor uw gemak geïntegreerd is
• Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

Alles wat u nodig hebt
• De activiteitsindicator gaat branden als er bestanden worden gekopieerd.

Prestaties en capaciteit
• 32 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden
• Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0



 Trendy, kleurrijk ontwerp
Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, 
gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch 
blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier 
aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

Gebruiksvriendelijke beschermende kap
Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De 
beschermende kap is geïntegreerd in het 
productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-
stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick 
te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u 
de stick aan. Gemakkelijker kan niet!

Opslagcapaciteit van 32 GB
Dankzij de 32 GB hebt u de mogelijkheid om grotere 
of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC 
of laptop uit te wisselen en te delen.

Snelle gegevensoverdracht
Als u grote multimediabestanden kopieert van of 
naar de harde schijf van uw computer, vermindert 
een gegevensoverdracht met hoge snelheid de 
vervelende wachttijd aanzienlijk.

Activiteitsindicator
Een aangename gloed betekent dat de drive op juiste 
wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert 
sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.
FM32FD05B/00

Kenmerken
• USB: Vrije USB-poort
•

Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: MLC NAND-flash
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 32 GB
• Overdrachtsnelheid: leest minimaal 18 MB/s, 

schrijft minimaal 5 MB/s

Connectiviteit
• USB: High-speed USB 2.0

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows® XP en hoger, 

Mac OS 9.0 en hoger, Linux 2.4.0 en hoger
Publicatiedatum  
2017-07-17

Versie: 4.2.9

12 NC: 8670 000 52933
EAN: 87 12581 48423 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com

Specificaties
USB Flash Drive
32 GB vivid-editie

http://www.philips.com

