
roiectată pentru a partaja, stoca și p
P
pentru d

Combinând 

Philips repre

și protecţiei 

Perfo
• Cap
• Tran
• Prot
• Prot

Proiec
• Des
• Cap
• Indic

Tot ce
• Soft
roteja
ocumente, imagini și muzică

aspectul plăcut, performanţa ridicată și designul inteligent, memoria flash USB 

zintă cea mai ușoară cale de a vă partaja fișierele. Și graţie protecţiei cu parolă 

la scriere, datele dvs. rămân confidenţiale și în siguranţă.

rmanţă și capacitate
acitate de stocare de 512 MB pentru fișiere mari de date
sfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
ejaţi-vă datele personale importante cu o parolă
ecţie pentru suprascrierea sau ștergerea accidentală a fișierelor

tat pentru dvs.
ign exclusiv și modern cu formă plăcută și curbe line
acul integrat rămâne atașat de unitate, nu îl veţi pierde niciodată!
atorul de activitate se aprinde în timpul copierii fișierelor

 vă este necesar
ware preinstalat, proiectat special și ușor de utilizat
 

Philips
Memorie flash USB

512 MB
Performanţe înalte

FM51FD11B



 

Medii de stocare
• Tip memorie încorporată: Flash SLC NAND
• Capacitate memorie încorporată: 512
• Rată de transfer: Citire la 17MB/sec. Scriere la 

12MB/sec.

Conectivitate
• USB: USB 2.0 de mare viteză

Software
• Ușor de transportat: Protecţie cu parolă, 

Sincronizare fișiere, Portable Outlook Express-
trial, Favorites Sync-trial, Trace free browsing-
trial

Confort
• Comutator pentru protecţie la scriere

Accesorii
• Dispozitiv de fixare: Nu
• Cabluri: Nu
• Manual de utilizare: Engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, rusă

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP; Mac OS 

9,0 și superior; Linux 2.4.0 și superior
• USB: Port USB gratuit

Diverse
• Garanţie: 2 ani

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210005324
• EAN/UPC/GTIN: 8710895915427
• Greutate brută: 0,125 kg
• Greutate proprie: 0,090 kg
• Înălţime: 180 mm
• Lungime: 130 mm
• Lăţime: 45 mm

Cutie interioară
• Cantitate: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91543 4
• Greutate proprie: 0,54 kg
• Greutate brută: 0,75 kg
• Lungime: 200 mm
• Lăţime: 180 mm
• Înălţime: 140 mm

Cutie exterioară
• Cantitate: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91544 1
• Greutate proprie: 0,8 kg
• Greutate brută: 3 kg
• Lungime: 315 mm
• Lăţime: 230 mm
• Înălţime: 395 mm
•

Memorie flash USB
512 MB Performanţe înalte 
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