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ADATA HD830 – niezniszczalny 

zewnętrzny dysk o pojemności do 5 TB 
 

 
ADATA wprowadza na rynek nowy zewnętrzny nośnik 

talerzowy - HD830, który jest najwytrzymalszym 

modelem w ofercie marki. Wytrzymuje on wielokrotne 
upadki, zanurzenie w wodzie oraz nacisk 3000 kg. 

 
Nowy nośnik od ADATA to połączenie ryflowanego 

aluminium, sylikonowej powłoki oraz wewnętrznej warstwy, 
pochłaniającej wstrząsy, które gwarantują niespotykaną 

dotąd wytrzymałość oraz maksymalną pojemność do 5 TB.  
 

Odporność na nacisk 3000 kg 
Aluminiowo-silikonowa obudowa dysku HD830 otrzymała 

certyfikat odporności IP68, dzięki czemu jest w stanie 
wytrzymać upadki z dużych wysokości, wstrząsy czy 

zanurzenie w wodzie. Nośnik spełnia także surowe normy 
wojskowego standardu odporności - MIL-STD-810G 516.6. 

 

Dzięki zastosowaniu trójwarstwowej konstrukcji, obudowa 
dysku przetrwa nacisk do 3000 kg, czyli tyle, ile wynosi 

łączna waga pięćdziesięciu osób. Wytrzyma ona też 
dwugodzinne zanurzenie na głębokości 2 metrów oraz 

wielokrotne upadki z wysokości 1,2 metra. 
 

Wbudowany czujnik wstrząsów 
Najnowszy dysk ADATA jest wyposażony w specjalny czujnik 

wstrząsów, który wstrzymuje pracę nośnika podczas 
wykrycia upadku. O działaniu sensora informuje wbudowana 

dioda LED - kolor czerwony świadczy o zatrzymaniu działania 
dysku, natomiast niebieski oznacza normalną pracę.  

 
Zastosowana technologia minimalizuje skutki wstrząsów i 

upadków podczas pracy dysku, przez co zapobiega 

powstawaniu błędów, uszkodzeniom sektorów oraz w 
konsekwencji utracie ważnych danych. 

 
Wysoka pojemność 

Nośnik występuje w wersjach o pojemnościach 2 TB, 4 TB i 5 
TB oraz w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i 

niebieskim. 
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Podobnie jak w przypadku wszystkich zewnętrznych dysków 
twardych marki ADATA, model HD830 jest objęty 3-letnią 

gwarancją. 

 
Tagi: ADATA, HD830, HDD, dysk, nośnik, 2 TB, 4 TB, 5 TB, 

aluminium, czujnik wstrząsów, IP68, MIL-STD-810G, 516.6 
 

O marce ADATA 
  

ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie 
producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci 

masowych oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 
2001 roku. Od samego początku rozwija się w oparciu o 

filozofię tworzenia innowacyjnych oraz wyjątkowych 
produktów. Ten prosty przepis, realizowany przez ponad 

dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać ofertę marki ADATA i 
zdobyć zaufanie milionów klientów na całym świecie. ADATA 

kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams. 

  
Więcej informacji: www.adata.com 
ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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