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Kraków, 29 czerwca 2016 r.

ADATA HD710 Pro i HD650. Odświeżone
wersje odpornych dysków HDD
ADATA zaktualizowała dwie popularne serie nośników
przenośnych o nowe modele – wodoodporny HD710 Pro
oraz niezwykle pojemny HD650.
Pierwsza z nowości to ulepszona wersja popularnego dysku
HD710. Model HD710 Pro oferuje jeszcze wyższy poziom
odporności na wnikanie wody i pyłów oraz skutki upadków.
Zaprojektowaną na nowo osłonę portu USB można zamknąć
jednym ruchem palca. Wokół dysku poprowadzono specjalny
rowek, służący do przechowywanie przewodu.
Obudowa dysku spełnia wymogi normy IP68 oraz wojskowego
certyfikatu MIL-STD-810G 516.6. Składa się z 3 warstw – silikonu,
plastiku oraz specjalnego bufora, pochłaniającego wstrząsy. Dzięki
temu dysk jest w stanie przetrwać upadek z wysokości nawet 1,5
m i zachowuje szczelność przy zanurzeniu do głębokości 2 m, na
czas do 60 minut.
Drugi dysk to nowa wersja sprawdzonego modelu HD650, która
oferuje użytkownikom dwa razy więcej pojemności, przy
zachowaniu tego samego rozmiaru – teraz jest to aż 4 TB.
Pojemność ta była wcześniej dostępna tylko w przypadku dużych
napędów zewnętrznych, wymagających dedykowanego zasilacza.
Obudowa dysku HD650 również składa się z trzech warstw, dzięki
czemu możliwe będzie przenoszenie danych w kieszeni spodni czy
plecaku, bez obaw o uszkodzenia mechaniczne. Nowy model
będzie dostępny w czarno-niebieskim kolorze.
Nowością w przypadku obu dysków jest zaimplementowanie
technologii G-Shock. Zatrzymuje ona pracę dysku, gdy wykryje
wstrząsy lub uderzenie i wznawia, gdy tylko możliwa jest dalsza
stabilna praca, co ma zapobiegać utracie danych. Oba modele
wykorzystują do transmisji danych złącze USB 3.1.
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Model HD710 Pro będzie dostępny w czterech wersjach
kolorystycznych oraz pojemnościowych. Modele z obudowami w
kolorze czerwonym, żółtym oraz niebieskim będą miały pojemność
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1 TB oraz 2 TB, natomiast dysk w czarnym wariancie otrzyma 3 TB
lub 4 TB pamięci.
Ceny poszczególnych modeli oraz data pojawienia się w sprzedaży
nie są jeszcze znane.
Tagi: ADATA, ADATA HD650, ADATA HD710 Pro, dyski przenośne,
dyski zewnętrzne, exHDD, pancerne dyski twarde, odporne dyski
twarde, wodoodporne dyski twarde, magazyny danych, IP68
Strona produktu (opis i specyfikacja):
# HD710 Pro: http://adata.com/xx/feature/478
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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