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Stylowy i smukły pendrive UE700 Pro od 
ADATA 

  
ADATA wprowadza do swojej oferty nowy stylowy 

pendrive – ADATA UE700 Pro. Produkt charakteryzuje 
się aluminiową obudową i ukrytym złączem USB.  

 

Obudowa wykonana jest ze szczotkowanego aluminium,  
a jej grubość wynosi tylko 7 mm, co przekłada się na stylowy 

wygląd całego urządzenia. ADATA UE700 Pro posiada 
dodatkowo ukryte złącze USB, które można łatwo wysunąć 

kciukiem, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z niego w 
każdych warunkach. 

 
Pendrive posiada interfejs USB 3.1, a prędkość odczytu  

i zapisu danych wynosi odpowiednio do 360/180 MB/s. 
Pamięć zewnętrza jest kompatybilna z większością urządzeń: 

komputerami PC, laptopami, tabletami, smartfonami, 
odtwarzaczami DVD, telewizorami smart, konsolami do gier i 

aparatami fotograficznymi. 
 

Model UE700 Pro jest dostępny w kolorze czarnym, ponadto 

o działaniu urządzenia informuje subtelnie świecąca na 
niebiesko dioda LED. Model jest dostępny w czterech 

wersjach pojemnościowych: 32 GB, 64 GB, 128 GB oraz 256 
GB. Wymiary pendrive’a wynoszą 63 x 23 x 7 mm, a waga 

11g. ADATA UE700 Pro objęty jest dożywotnią gwarancją 
producenta. 

 
Tagi: ADATA, Pendrive, UE700 Pro, 32 GB, 128 GB, 256 GB, 

512 GB 
 

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