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ADATA HD650 i HV320 – bezpieczne i
stylowe przenoszenie danych
ADATA rozszerza swoje portfolio zewnętrznych
talerzowych nośników danych o dwa modele –
odporny na upadki HD680 oraz wyjątkowo smukły
HV320.
Nowe modele to uzupełnienie dotychczasowej oferty
zewnętrznych nośników HDD marki ADATA. Oda dyski są
sprzedawane z oprogramowaniem HDDtoGo, które umożliwia
np. wygodną synchronizację danych, uruchamianie aplikacji
bezpośrednio z dysku czy szybką kompresję zapisanych
danych.
ADATA HD680 – strażnik danych
Solidna trójwarstwowa obudowa chroni nośnik i zapisane na
nim dane przed skutkami upadków z wysokości do 1,2
metra, a wbudowany czujnik wstrząsów wstrzymuje pracę
dysku po wykryciu upadku lub wibracji. Dodatkową ochronę
plików zapewnia obsługa technologii szyfrowania AES-256.
Dysk ADATA HD680 został wyposażony w złącze USB 3.1,
oraz w specjalny uchwyt na kabel do transmisji danych.
Nośnik spełnia także surowe normy wojskowego standardu
odporności - MIL-STD-810G 516.6. Nośnik waży 270 g i ma
wymiary 124 x 101,7 x 22,9 mm.
Model HD680 będzie dostępny w trzech wersjach
kolorystycznych obudowy – czarnej, niebieskiej i żółtej oraz
w wariantach o pojemnościach 1 i 2 TB.
ADATA HV320 – niezwykle smukły
Plastikowa obudowa tego dysku ma zaledwie 10,7 mm
grubości (w przypadku wersji 1/2 TB) i szczotkowane
wykończenie przedniego panelu. Sprawia to, że jest
niezwykle elegancka i stylowa. Dysk waży 180 g i ma
wymiary 125,7 x 80,5 x 10,7 mm.
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Nowy model został wyposażony w specjalny czujnik
wstrząsów, który wstrzymuje pracę nośnika podczas
wykrycia upadku. O działaniu sensora informuje wbudowana
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dioda LED. Dodatkową ochronę plików zapewnia obsługa
technologii szyfrowania AES-256.
Dysk ADATA HV320 występuje w wersjach o pojemnościach
1/2/4/5 TB oraz w trzech wariantach kolorystycznych –
czarnym, białym i niebieskim.
Więcej informacji:
# ADATA HD680: http://www.adata.com/en/feature/584
# ADATA HV320: http://www.adata.com/en/feature/585
Tagi: ADATA, HD680, HV320, HDD, dysk, nośnik, 1 TB, 2
TB, 4 TB, 5 TB, MIL-STD-810G, 516.6, smukła obudowa,
dysk zewnętrzny, USB 3.1
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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