
Kraków, 27.03.2019 r. 

ADATA  - dysk zewnętrzny i pamięć RAM z 

nagrodami Red Dot Design 2019 

Międzynarodowy zespół ekspertów, którzy wchodzą w skład 

jury, po raz kolejny docenił produkty marki ADATA i 

przyznał im prestiżowe wyróżnienia Red Dot Design. 

Nagrodę otrzymał zewnętrzny dysk HD830 oraz pamięć 

RAM - XPG SPECTRIX D80. 

Red Dot Awards są przyznawane od ponad 60 lat w Niemczech m. 

in. za funkcjonalność, ergonomię i kompatybilność ekologiczną. 

Jest to najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie projektowania na 

całym świecie, które podkreśla wysoką jakość i innowacyjność 

produktów.  

Zewnętrzny dysk HDD ADATA HD830 

Główną cechą dysku HD830 jest aluminiowo-silikonowa obudowa, 

która posiada certyfikat odporności IP68. Dzięki temu jest ona 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 aż do 3000 kg - czyli tyle, ile wynosi łączna waga 

około pięćdziesięciu osób. Wytrzyma ona też dwugodzinne 

zanurzenie na głębokości 2 metrów oraz wielokrotne upadki z 

wysokości 1,2 metra. 

Pamięć RAM XPG SPECTRIX D80 

XPG SPECTRIX D80 to pierwsza na świecie pamięć RAM chłodzona 

cieczą i powietrzem. Połączenie aluminiowego radiatora, zbiornika 

na płyn oraz termoprzewodzących materiałów umożliwia skuteczne 

odprowadzanie ciepła oraz zapewnia najwyższą wydajność.  

XPG SPECTRIX D80 posiada także podświetlenie RGB LED, które 

jest w pełni konfigurowalne. Użytkownicy mogą dostosowywać 

efekty oświetlenia w aplikacji RGB Sync między innymi poprzez 

zmianę trybu i prędkości pulsowania a także koloru oraz 

intensywności podświetlenia. 
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O nagrodzie Red Dot Design 

Red Dot Design Award – nagroda przyznawana od 1955 roku przez 

Design Zentrum Nadrenia Północna-Westfalia w Essen, w 

Niemczech. Uznawana jest za jedną z najbardziej prestiżowych 

nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, z kilkoma 

tysiącami zgłoszeń każdego roku i jury złożonym z uznanych 

ekspertów często nazywana jest nawet „Oscarem designu”. Red 

Dot jest wręczany w trzech kategoriach - projektowanie produktu, 

projektowanie komunikacji oraz projekt koncepcyjny. 

Więcej informacji o dysku ADATA HD830:  

https://www.adata.com/pl/feature/582 

 

Więcej informacji o pamięci XPG SPECTRIX D80:  

http://www.xpg.com/pl/feature/553 

 

 

 

O firmie 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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