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ADATA AI920. Miniaturowy pendrive ze
złączem Lightning
Firma ADATA wprowadziła do sprzedaży hybrydowego
pendrive’a, współpracującego z komputerami PC oraz
urządzeniami Apple – model AI920.
Polska oferta akcesoriów do urządzeń mobilnych firmy ADATA,
dedykowanych
produktom
Apple,
została
uzupełniona
o
miniaturową pamięć flash ze złączami Lightning oraz USB 3.1. W
odróżnieniu od innych produktów tego typu, pendrive ADATA
AI920 umożliwia dwukierunkowe kopiowanie danych, a także
łatwe wykonywanie kopii zapasowych.
ADATA AI920 ma metalową obudowę i został wykonany w
technologii COB (Chip-On-Board), dlatego mimo braku zatyczki,
oferuje pełną odporność na wodę oraz kurz. Zastosowanie złącza
USB 3.1 umożliwia kopiowanie plików z prędkością do 150 MB/s
(oraz do 30 MB/s przez port Lightning). Specjalnie zaprojektowana
wtyczka jest nieco dłuższa od standardowej, dlatego akcesorium
bezproblemowo podłączymy do tabletu lub smartfona w etui.
Pendrive jest w pełni kompatybilny z systemem iOS. Posiada
certyfikat Apple MFi, co gwarantuje pełną zgodność z urządzeniami
tego producenta zarówno od strony sprzętowej jak i programowej.
Dzięki dedykowanej, bezpłatnej aplikacji mobilnej i-Memory,
dostępnej w App Store, możliwe jest zapisywanie wykonanych
zdjęć i nagrań bezpośrednio na pamięci flash. Akcesorium
obsługuje ponad 40 najpopularniejszych formatów plików, w tym
materiały wideo w rozdzielczości 4K.
ADATA AI920 jest dostępny w Polsce w kolorach złotym i różowym
(Rose Gold). Pendrive waży tylko 3,6 g, a jego wymiary to: 37,8 x
16,9 x 6,9 mm. Występuje w trzech wersjach pojemnościowych i
kosztuje odpowiednio: 199 zł za 32 GB, 249 zł za 64 GB oraz 399
zł za 128 GB. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją producenta.
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AI920: http://www.adata.com/en/apple/feature/420
Materiały na dysku Google: http://bit.ly/2fEaaGI

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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