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Nowości ADATA na targach CES 2017
Wśród urządzeń, które zostaną zaprezentowane na
tegorocznych targach CES, pojawią się wydajne dyski SSD,
pamięci RAM dla graczy, akcesoria do urządzeń Apple oraz
zewnętrzny dysk półprzewodnikowy z odporną obudową.
ADATA pokaże nowości z różnych kategorii sprzętowych –
wewnętrzne i zewnętrzne dyski SSD, oparte na pamięciach 3D
NAND, wydajne pamięci RAM, dedykowane dla graczy i
certyfikowane akcesoria ze złączami USB 3.1 oraz Lightning do
produktów Apple.
Akcesoria dla graczy i system VR
Na stoisku firmy ADATA będzie można zobaczyć kompletny system
VR z chłodzeniem wodnym, zbudowany przy wykorzystaniu
pamięci XPG Dazzle oraz dysku SSD XPG SX950 – modeli
dedykowanych dla graczy i entuzjastów sprzętu komputerowego.
Nowa wersja układów RAM z podświetleniem LED ma taktowanie
podniesione do 4133 MHz oraz całkowicie przeprojektowany
radiator. Ciekawostką będzie EX500 – wzmacniana zewnętrzna
obudowa dla dysków o rozmiarze 2,5”, wyposażona w port USB
3.1.
Seria dysków SSD z układami 3D MLC/TLC NAND
W Las Vegas pojawi się dysk XPG SX8000 ze złączem PCIe Gen 3
x4, oparty na kontrolerze SMI oraz kościach pamięci 3D NAND. Ma
on oferować prędkości do 2500/1100 MB/s podczas odczytu/zapisu
danych oraz obsługiwać technologie LDPC ECC i RAID Engine.
Portfolio produktów z układami 3D NAND uzupełnią modele
SU900, SU800 oraz zewnętrzny dysk SD700 – który jest
pierwszym na świecie przenośnym napędem SSD, wyposażonym w
nowy rodzaj kości pamięci oraz obudowę z certyfikatem IP68.
Mobilne akcesoria
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Wśród nowości, prezentowanych podczas targów CES 2017,
pojawi się również nowy powerbank oraz certyfikowane akcesoria
do urządzeń Apple. ADATA D8000L to innowacyjny bank energii,
wyposażony w latarkę LED oraz obudowę z certyfikatem
odporności IP54. Natomiast do rodziny akcesoriów mobilnych
dołączą modele AI910 oraz AI920. Pierwszy z nich to nowa wersja
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czytnika kart pamięci ze złączem Lightning, który umożliwia
jednoczesne ładowanie urządzenia oraz transfer danych. Z kolei
AI920 to hybrydowy pendrive, wyposażony we wtyk USB 3.1 oraz
Lightning. Miniaturowa obudowa tego modelu jest odporna na
wnikanie wody i pyłów.
Stoisko firmy ADATA będzie znajdowało się w hotelu The Palazzo,
w Tower Parlor Suite i będzie można je odwiedzać w dniach 5-8
stycznia 2017 roku.
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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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