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Nowe dyski zewnętrzne od ADATA. Odporny
HD700 i smukły HV620S
Poręczny, ale wyróżniający
dysk HD700 oraz stylowy,
grubości model HV620S. Oto
dysków przenośnych USB 3.0

się wysoką wytrzymałością
mający zaledwie 11,5 mm
dwie nowe, letnie propozycje
od ADATA.

Niezawodny dysk przenośny to warty uwagi towarzysz turystygadżeciarza, który nawet na urlopowym wypadzie lubi obejrzeć
ulubiony film lub serial. Z myślą o takich użytkownikach został
zaprojektowany dysk ADATA HD700. Bardziej kompaktowy niż
modele ekstremalnie odporne, ale wciąż oferujący solidność i
bezpieczeństwo przechowywanych danych.
Czym się wyróżnia HD700? Wytrzymałą na wstrząsy, kurzo- i
wodoodporną obudową, która chroni zamknięty w środku napęd
przed nieprzyjaznymi dla elektroniki warunkami. Spełnia on pod
tymi względami wymogi normy IP56. Przypadkowemu uszkodzeniu
pracującego dysku zapobiega technologia G Shock Sensor
Protection. Urządzenie wyposażone jest w szybki port USB 3.0,
waży 220 g i ma wymiary: 133 x 88 x 22 mm. Dysk zewnętrzny
ADATA HD700 można będzie kupić w dwóch wariantach
kolorystycznych: niebieskim oraz czarnym. Cena sugerowana to
249 złotych dla wersji o pojemności 1 TB oraz 439 złotych, w
przypadku nośnika 2 TB.
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Dla codziennego użytku w mniej ekstremalnym, biurowodomowym środowisku, ADATA wprowadziła do oferty dysk
zewnętrzny HV620S. To odświeżony, mający zaledwie 11,5 mm
grubości, następca popularnego modelu HV620. Wyróżnia się
ponadczasową stylistyką – prostą obudową, wykonaną z
odpornego na zarysowania i estetycznego plastiku. ADATA
HV620S dostępny będzie w kolorze niebieskim, w wariancie
pojemnościowym 1 TB z ceną sugerowaną 249 złotych. Dysk
wyposażony został w port USB 3.0, a dyskretna dioda informuje
użytkownika o pracy napędu. Waży 152 g przy wymiarach: 115 x
78 x 11,5 mm.
Oba nowe modele dysków przenośnych ADATA objęte są 3-letnią
gwarancją producenta. W Polsce pojawią się już na przełomie
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czerwca i lipca, a więc w idealnym momencie by trafić do
wakacyjnego niezbędnika.
Tagi: ADATA, ADATA HD700, ADATA HV620S, dysk przenośny,
dysk zewnętrzny, exHDD, niedrogi dysk na wakacje, odporny dysk
na urlop, dysk wodoodporny, dysk odporny na kurz,
magazynowania danych, IP56, dysk z USB 3.0
Strony produktów (opis i specyfikacja):
# HD700: http://www.adata.com/en/hdd/feature/381
# HV620S: http://www.adata.com/en/hdd/feature/380
Komplet materiałów (w tym grafiki HiRes):
# Link: http://bit.ly/28VNxJZ
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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