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ADATA SD700 - Pierwszy zewnętrzny dysk SSD 

z pamięcią 3D NAND 

SD700 to jedyne w swoim rodzaju połączenie technologii 

3D NAND, certyfikatu odporności IP68 oraz wojskowej 

normy MIL-STD-810G 516.6, którego efektem jest szybki, 

wytrzymały i niewielki dysk SSD.  

Nowy zewnętrzny napęd SSD korzysta z układów pamięci 3D 

NAND, które oferują wyższą wydajność i niezawodność w 

porównaniu do tradycyjnych kości, stosowanych w zwykłych 

dyskach SSD. Dzięki wykorzystaniu portu USB 3.1, prędkości 

podczas zapisu i odczytu danych dochodzą do 440 MB/s – czyli 

około 4 razy szybciej, niż w przypadku klasycznego zewnętrznego 

dysku HDD. 

SD700 jest kompatybilny z systemami Windows, Mac OS, Linux i 

Android. Dlatego oprócz typowych zastosowań, napęd ADATA 

sprawdzi się w roli dodatkowej pamięci w smartfonach i tabletach 

(obsługujących funkcję OTG). O pracy urządzenia informuje 

niebieska dioda LED. 

Obudowa pamięci ADATA SD700 spełnia wymogi normy IP68, co 

oznacza odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 

metra przez 60 minut oraz całkowitą pyłoszczelność. Dodatkowa 

wojskowa norma MIL-STD-810G 516.6 gwarantuje odporność na 

wstrząsy, uderzenia i upadki. Dysk waży tylko 100 g i ma wymiary 

83,5 x 83,5 x 13,9 mm.  

ADATA SD700 trafi do sprzedaży jeszcze w listopadzie. Będzie 

dostępny w wersjach o pojemności 256 GB, 512 GB oraz 1 TB, z 

obudową w kolorze żółto-czarnym lub czarnym. Sugerowane ceny 

to 429 zł za wariant z pamięcią 256 GB oraz 699 zł za model 512 

GB. Napęd jest objęty 3-letnią gwarancją producenta.  
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Więcej informacji o dysku ADATA SD700: 

# http://www.adata.com/en/ext-ssd/feature/441 
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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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