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Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 512 MB
• Dahili bellek tipi: MLC NAND Flash
• Aktarım hızı: 9MB/sn. okuma; 3MB/sn. yazma

Bağlanılabilirlik
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Yazma koruma anahtarı: Hayır

Aksesuarlar
• Kablolar: Yok
• Boyun askısı: Hayır
• Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, 

İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, 
Rusça

Yazılım
• Kolay Taşınır: Koruma parolası, Dosya 

senkronizasyonu, Taşınır Outlook Express-
deneme, Sık Kullanılanlar Senk-deneme, İz 
yoketmeli tarama-deneme

Sistem Gereksinimleri
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP; Mac OS 

9.0 ve üzeri; Linux 2.4.0 ve üzeri
• USB: Boş USB portu

Çeşitli
• Garanti: 2 yıl

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210008402
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97198 0
• Brüt ağırlık: 0,049 kg
• Yükseklik: 180 mm
• Uzunluk: 130 mm
• Genişlik: 25 mm
• Dara ağırlığı: 0,0405 kg

İç Karton
• Miktar: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97202 4
• Brüt ağırlık: ,68 kg
• Uzunluk: 200 mm
• Genişlik: 180 mm
• Yükseklik: 140 mm
• Dara ağırlığı: ,12 kg

Dış Karton
• Miktar: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97203 1
• Brüt ağırlık: 2,72 kg
• Uzunluk: 315 mm
• Genişlik: 230 mm
• Yükseklik: 395 mm
• Dara ağırlığı: 0,670 kg
•

USB Flash Sürücü
512 MB  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2008-10-11

Sürüm: 5.0.14

12 NC: 9082 100 08402
EAN: 87 10895 97198 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
FM51

Ürün öz

512 MB s
Kullanışlı 51
büyük dosy
USB portu 

Hızlı veri
Yüksek veri
bilgisayarını
rahatsızlık v

Dosya se
PC'nizdeki 
sadece birk
erişebilir ve

Otomatik
USB flash s
olarak sıkış

Koruma 
256 bit AES
değerli kişis
izinsiz erişim

Kayıp Bil
Bu benzers
adresi gibi i
kaydedilme
bulan kişi ta

Kullanım
USB flash s
parolası, Do
kayıp bulun
erişim sağla
Ayrıca, Taşı
Kullanılanla
için 30 gün
FD00B

ellikleri

aklama k
2 MB kap

ayı masaüst
üzerinden p

 aktarımı
 aktarım hı
zın sabit di
erici beklem

nkronizas
tüm dosyala
aç fare tıkla
 üzerlerinde

 dosya sı
ürücüye koy
tırılmasıyla 

parolası
 şifreleme i
el bilgilerini
den korun

gileri
iz özellik, a
letişim bilgil
sini ve sürü
rafından si

ı kolay ya
ürücüden d
sya senkro
du ve USB 
yacak bütü
nabilir Micr
r senkroniz
lük deneme
apasitesi
asitesi sayesinde daha çok sayıda 
ü ya da dizüstü bilgisayarınızın 
aylaşabilirsiniz.

zı, geniş multimedya dosyalarınızı 
skine kaydederken ortaya çıkan 
e sürelerini önemli ölçüde azaltır.

yonu
rınızın senkronize edilmesiyle, 
masıyla belgelerinize her yerden 
 çalışabilirsiniz.

kıştırma
duğunuz tüm dosyaların otomatik 
boş alanı artırın

çeren koruma parolası sayesinde, 
z, sadece bir parola kullanımıyla 
ur.

dres, telefon numarası ve e-posta 
erinizin USB flash sürücüye 
cüyü kaybetmeniz durumunda, 
ze geri gönderilmesini sağlar.

zılım dahildir
oğrudan çalışacak ve Koruma 
nizasyonu, Veri sıkıştırma, USB 
bilgileri gibi faydalı özelliklere 
n bir yazılım paketi dahildir. 
osoft Outlook Express, Sık 
asyonu ve izsiz Internet gezinmesi 
 ile birlikte gelir.
/00

http://www.philips.com

