
 

 

Philips
Unidade flash USB

64GB
Eject Edition 2.0

FM64FD60B
Fácil de usar — Plug and play!

Troque arquivos num instante!
A unidade flash USB Eject Edition 2.0 Philips oferece rápida velocidade de leitura e 
gravação com uso fácil e prático graças à função de ejeção da Philips.

Projetado para você
• Dispositivo USB moderno com design colorido
• Embalagem fácil de abrir
• Fácil e prática função de ejeção

Tudo o que você precisa
• O indicador de atividade acende durante a cópia de arquivos

Desempenho e capacidade
• Transferência rápida de dados com USB 2.0 de alta velocidade
• Capacidade de armazenamento de 64GB para arquivos de dados pesados



 Design moderno e colorido
Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, 
verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias 
de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais 
divertidas

Fácil de abrir
As marcações e perfurações na embalagem mostram 
a melhor maneira de abri-la para acessar 
rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.

Transferência rápida de dados
Taxas de transferência de dados em alta velocidade 
reduzem significativamente longos períodos de 
espera.

Indicador de atividade
Uma luz brilhante mostra que a unidade está 
conectada e funcionando corretamente e pisca mais 
rapidamente durante a importação ou exportação de 
arquivos da memória.

Fácil ejeção
Não perca mais sua tampa! O conector USB é 
integrado e está oculto no design do produto. Para 
usá-lo, você só precisa pressionar o botão colorido. 
Isso fará como o conector USB apareça e, então, 
bastá você plugá-lo para começar a usar.
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Mídia de armazenamento
• Capacidade de memória interna: 64 GB

Conectividade
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows® Vista, 

XP, 2000, ME e 98SE; Mac OS 9.0 ou superior; 
Linux 2.4.0 ou superior

Diversos
• Garantia: 2 anos
•

Especificações
Unidade flash USB
64GB Eject Edition 2.0
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