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UV220 i UV320 - nowe pamięci flash od ADATA 

Firma ADATA wprowadza do swojej oferty dwa nowe 

modele pamięci flash – UV220 oraz UV320. Będą one 

dostępne w wielu wersjach pojemnościowych oraz różnych 

kolorach obudowy. 

Nowe pendrive’y to klasyczne modele w plastikowych obudowach, 

pozbawione zatyczki złącza i wyposażone w wysuwany wtyk USB. 

UV220 korzysta ze standardu USB 2.0, natomiast UV320 z 

nowszego USB 3.1. Nośniki występują w wersjach o 

pojemnościach od 8 do 128 GB. 

Oba modele są kompatybilne z niemal wszystkim urządzeniami, 

wyposażonymi w port USB – komputerami, smartfonami, 

tabletami, telewizorami, konsolami do gier, ramkami 

fotograficznymi i odtwarzaczami muzyki. 

Nośniki są niewielkie i lekkie – wymiary obudowy w obu 

przypadkach to zaledwie 55 x 19,5 x 10,2 mm, a waga to tylko 

7,9 grama. Ich funkcjonalność dodatkowo poprawia uchwyt, który 

umożliwia przypięcie urządzenia np. do kluczy.  

ADATA UV220 będzie dostępny w wersjach o pojemnościach 

8/16/32/64 GB i obudowach w kolorach biało-szarym, czarno-

niebieskim, granatowo-niebieskim oraz turkusowo-różowym. 

Natomiast ADATA UV320 będzie dostępny w wersjach o 

pojemnościach 16/32/64/128 GB i obudowach w kolorach czarno-

niebieskiej oraz biało-zielonej. Nośniki zostaną objęte dożywotnią 

gwarancją producenta. 

Tagi: ADATA, UV220, UV320, pendrive, nośnik flash, pamięć USB, 

USB 3.1, USB 2.0, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB,  

Strona produktu (opis i specyfikacja): 

#ADATA UV220: http://www.adata.com/pl/feature/504 

#ADATA UV320: http://www.adata.com/pl/feature/506 
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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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