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B Flash Drive της Philips που συνδυάζει κοµψή και µελετηµένη σχεδίαση και υψηλή 

ι ο πιο εύκολος τρόπος για να µοιράζεστε τα αρχεία σας. Και χάρη στον κωδικό 
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Μέσα αποθήκευσης
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: SLC NAND Flash
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 512
• Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: Tαχύτητα 

ανάγνωσης 17MB/δευτ., ταχύτητα εγγραφής 
12MB/δευτ.

Συνδεσιµότητα
• USB: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Λογισµικό
• Εύκολη µεταφορά: Προστασία µέσω κωδικού 

πρόσβασης, Συγχρονισµός αρχείων, Φορητό 
Outlook Express-δοκιµή, Συγχρονισµός 
αγαπηµένων-δοκιµή, Περιήγηση χωρίς ίχνη-
δοκιµή

Ευκολία
• ∆ιακόπτης προστασίας εγγραφής

Αξεσουάρ
• Λουράκι αυχένα: Όχι
• Καλώδια: Όχι
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ρ
ωσικά

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows® 98 

SE, 2000, ME, XP,   Mac OS 9.0 και µεταγενέστερη 
έκδοση,   Linux 2.4.0 και µεταγενέστερη έκδοση

• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιάφορα
• Εγγύηση: 2 έτη

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210005324
• EAN/UPC/GTIN: 8710895915427
• Μικτό βάρος: 0,125 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,090 κ.
• Ύψος: 180 χιλ.
• Μήκος: 130 χιλ.
• Πλάτος: 45 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91543 4
• Καθαρό απόβαρο: 0,54 κ.
• Μικτό βάρος: 0.75 κ.
• Μήκος: 200 χιλ.
• Πλάτος: 180 χιλ.
• Ύψος: 140 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91544 1
• Καθαρό απόβαρο: 0,8 κ.
• Μικτό βάρος: 3 κ.
• Μήκος: 315 χιλ.
• Πλάτος: 230 χιλ.
• Ύψος: 395 χιλ.
•
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