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Kości pamięci RAM ADATA DDR4 od teraz także
w wersji o pojemności 32 GB
Do portfolio modułów DDR4 U-DIMM i SO-DIMM ADATA
dołączają nowe kości o pojemności 32 GB, zgodne z
platformami Intel oraz AMD.
Marka ADATA, wiodący producent modułów DRAM, nośników z
pamięciami NAND Flash oraz akcesoriów mobilnych, wprowadza do
swojej oferty nowe pamięci RAM do laptopów oraz komputerów
stacjonarnych. Moduły DDR4 mają pojemność 32 GB, taktowanie
2666 MHz oraz opóźnienia CL 19-19-19.
Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnieć w zakresie produkcji
pamięci oraz lutowania elementów elektronicznych, nowe
pojedyncze moduły ADATA DDR4-2666 U-DIMM oraz SO-DIMM o
pojemnościach 32 GB oferują doskonałą wydajność i pełną
kompatybilność z platformami Intel oraz AMD.
Podobnie jak w przypadku wszystkich pamięci RAM marki ADATA,
nowe moduły są produkowane i testowane przy wykorzystaniu
rygorystycznego procesu kontroli jakości. Umożliwia to zachowanie
najwyższej stabilności pracy i stałej wydajności nawet pod dużym
obciążeniem.
Nowe moduły spełniają ponadto surowe normy JEDEC i RoHS,
które gwarantują wysoką kompatybilność sprzętową oraz
przyjazność dla środowiska.
Pamięci ADATA DDR4-2666 U-DIMM oraz DDR4-2666 SO-DIMM o
pojemnościach 32 GB trafią wkrótce do sprzedaży, obok wariantów
4 GB, 8 GB i 16 GB. Nowe pamięci RAM będą objęte dożywotnią
gwarancją producenta.
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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 – Innovate the Future.
Więcej informacji: www.adata.com
ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska
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