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ADATA SE730: Zewnętrzny dysk SSD z USB
typu C i wytrzymałą obudową
Lekki, szybki i miniaturowy. Zewnętrzny dysk SSD ADATA
SE730 nie tylko łączy wszystkie te cechy w jednym
urządzeniu, ale dodatkowo oferuje odporność na wodę,
pyły oraz wstrząsy.
Napęd SE730 to jeden z najmniejszych przenośnych dysków SSD,
dostępnych na rynku. Mimo niewielkich rozmiarów, oferuje
wydajność kilkukrotnie przewyższającą osiągi klasycznych
zewnętrznych dysków HDD.
ADATA SE730 został zbudowany w oparciu o pamięć flash,
wykonaną w technologii MLC. Zastosowanie portu USB 3.1 drugiej
generacji umożliwia kopiowanie i odczytywanie danych z
prędkością do 500 MB/s. Oznacza to, że plik o rozmiarze 5 GB
zostanie skopiowany w zaledwie 16 sekund – czyli ponad 4 razy
szybciej, niż w przypadku zewnętrznego dysku HDD.
Wtyczka USB typu C ułatwia korzystanie z dysku i umożliwia
bezproblemowe kopiowanie danych pomiędzy urządzeniami z
systemami Windows, Linux, Mac OS i Android. Dzięki temu, poza
typowymi zastosowaniami, napęd ADATA można wykorzystać jako
dodatkową pamięć w smartfonach i tabletach (obsługujących
funkcję OTG). O pracy urządzenia informuje niebieska dioda LED,
ukryta pod zaślepką portu USB.
Obudowa dysku ADATA SE730 została wykonana z aluminium i
spełnia wymogi normy IP68. Oznacza to odporność na zanurzenie
w wodzie do głębokości 1,5 metra przez 60 minut oraz całkowitą
pyłoszczelność. Dodatkowa militarna norma MIL-STD-810G 516.6
gwarantuje odporność na wstrząsy i uderzenia. Dysk waży
zaledwie 33 g, a jego wymiary to 72 x 44 x 12,2 mm. Jest więc
zbliżony wielkością do karty płatniczej.
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Dysk ADATA SE730 jest już dostępny na polskim rynku.
Występuje w wersji o pojemności 250 GB, z obudową w kolorze
czerwonym lub złotym. Jego sugerowana cena to 499 zł. Napęd
został objęty 3-letnią 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 – Love, Life, Dreams.
Więcej informacji: www.adata.com
ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska
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