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A Toshiba új 4 TB-os CANVIO
hordozható merevlemezmeghajtókkal bővíti biztonságos és
megbízható adattárolóeszközeinek választékát

Az elegáns és vékony kivitelű külső meghajtók praktikus funkcióihoz nagyobb
tárolókapacitás párosul

Düsseldorf, Németország – 2018. december 4. – A Toshiba Electronics Europe

GmbH ma bejelentette népszerű CANVIO külsőmerevlemez-családjának új tagjait:
mostantól PREMIUM, ADVANCE, BASICS és READY sorozata egyaránt
megvásárolható 4 TB[1] -os tárolókapacitással is.
A Toshiba szakadatlanul törekszik az üzleti és a magáncélú adattárolási lehetőségek
optimalizálására, ez vezetett új, a korábbi, 3 TB-os modellekét 33%-kal felülmúló, 4
TB-os kapacitású hordozható külső merevlemez-meghajtóinak bemutatásához is. A
4 TB-os modellek magánszemélyeknek ugyanúgy ideálisak, mint kis- és
középvállalatoknak: kitűnően tárolhatják rajtuk nagy méretű fájlaikat és adataik
biztonsági másolatát. Az 1 TB-os lemeztechnológiának köszönhetően a 4 TB-os
CANVIO-modellek megőrizték 3 TB-os társaik végkony kivitelét. Mindegyik modell
használható Windows® [2] és Mac[3] operációs rendszerrel, valamint USB 3.0 és
USB 2.0 szabványú portokhoz is csatlakoztható.
A CANVIO merevlemezek szép, karcsú és elegáns kiviteléhez praktikus jellemzők
párosulnak, így például a belső elhasználódást megelőző ramp-load kialakítás, a
plug-and-play működés, valamint a széles kapacitásválaszték (500 GB[4], 1 TB, 2 TB,

Jegyzetek:

[1] A kapacitás meghatározása: Az egy gigabájt (GB) egymilliárd bájtot, az egy

terabájt (TB) egybillió bájtot jelent. A teljes rendelkezésre álló kapacitás függ az
operációs környezettől, és a tényleges tárolókapacitás kevesebbnek mutatkozhat.
Az elérhető eredmények eltérőek. A számítógépes operációs rendszerek azonban a
tárolókapacitást a 2 hatványai szerint jelentik, ezért 1 TB egyenlő 240 =
1 099 511 627 776 bájttal, ennek következtében a megjelenített tárolókapacitás
kisebb.
[2] A CANVIO merevlemezek Windows 10, Windows 8.1 és Windows 7 rendszerrel
használhatók. A meghajtó alapértelmezés szerint a Microsoft rendszerekkel
használható NTFS fájlrendszerrel van megformázva, de újraformázható. A Windows
név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban
bejegyzett kereskedelmi védjegye.
[3] A CANVIO merevlemezek a macOS 10.13-as és 10.12-es, illetve az OS X 10.11-es
verziójával használhatók, de előzőleg újra kell őket formázni HFS+ fájlrendszerrel. A
Mac, a macOS és az OS X név az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban, illetve
más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

3 TB és mostantól 4 TB is).

[4] 500 GB csak a CANVIO BASICS és a CANVIO READY esetében.

„A Toshiba azért adja közre ezeket az új 4 TB-os meghajtókat, hogy ügyfelei még

[5] Az USB Type-C-kompatibilitás egy az A típusú csatlakozót C típusúvá alakító

nagyobb tárolókapacitás birtokába juthassanak, hiszen a magánszemélyek és a

adapterrel érhető el. Ilyet csak a CANVIO PREMIUM sorozathoz mellékelünk. Az

cégek adattárolási igényei is exponenciálisan nőnek. Az új meghajtók a

adaptert megfordítás nélkül, mindkét irányban be lehet illeszteni az aljzatba, így a

legkorszerűbb technológiákat egyesítik egy hordozható, könnyű és szép

merevlemez egyszerűen csatlakoztatható laptopokhoz és csúcskategóriájú asztali

burkolatban” – nyilatkozta Larry Martinez-Palomo, a Toshiba Electronics Europe

számítógépekhez egyaránt. Az USB Type-C és az USB-C név az USB Implementers

merevlemezes üzleti egységének igazgatója.

Forum kereskedelmi védjegye.

A CANVIO ADVANCE sorozat négy különböző – fekete, fehér, kék és piros – színben
érhető el, fényes burkolattal. Akárcsak a PREMIUM modellekhez, ehhez a
sorozathoz is ingyen letölthető a Toshiba Storage Backup automatikus biztonsági
mentési szoftver, valamint a jelszavas védelmet nyújtó Storage Security szoftver.
A CANVIO BASICS sorozat minimalista stílusú matt fekete burkolatban kapható.
Nagyon sokféle tárolási igény kielégítésére ideális, kitűnően megőrizhetők rajta
számítógépes adatok, videofájlok, hangfájlok és fényképek.
A CANVIO READY sorozat mutatós, kis méretű, recézett felületű fekete burkolatban
kapható. Plug-and-play funkciójának köszönhetően azonnal használatba vehető, és
nagy multimédiás gyűjtemények számára is elegendő helyet biztosít.
Az új 4 TB-os modellek 2019 januárjától kezdve válnak általánosan elérhetővé.

– A jelen dokumentumban szereplő információk – ideértve a termékek árát,
műszaki adatait, a szolgáltatások tartalmát és a kapcsolatfelvételi adatokat – a
közlemény kiadásának időpontjában fennálló állapotnak felelnek meg, és előzetes
értesítés nélkül változhatnak.
– Az említett vállalat-, termék- és szolgáltatásnevek a tulajdonosaik védjegyei
lehetnek.
– A hirdetési sávon látható képek csak illusztrációk, nem a tényleges termékek
láthatók rajtuk. A képek kizárólag a termékek funkciójának illusztrálására szolgálnak.
– A Canvio név a Toshiba America Electronic Components, Inc. védjegye.
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