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Toshiba voegt nieuwe 4TB CANVIO
draagbare harde schijf-modellen
toe voor veilige en betrouwbare
opslag van persoonlijke gegevens

Externe schijven combineren een elegant, compact ontwerp met praktische
functies en extra capaciteit

Düsseldorf, Duitsland – 4 december 2018 – Toshiba Electronics Europe GmbH
kondigt vandaag een nieuwe aanvulling aan voor de populaire CANVIO externe

harde schijven (HDD’s), een 4TB[1] optie in de series PREMIUM, ADVANCE, BASICS
en READY.
In zijn voortdurende streven om de opslagmogelijkheden voor bedrijven en
particulieren te optimaliseren, presenteert Toshiba nieuwe externe draagbare
harde schijven met een capaciteit van 4 TB, die 33% meer ruimte bieden dan de
vorige 3TB modellen. De 4TB modellen zijn ideaal voor particulieren en kleine en
middelgrote bedrijven (MKB) die grote gegevensbestanden en back-ups willen
opslaan. Dankzij de 1TB platter-technologie behouden de 4TB CANVIO modellen
hetzelfde compacte ontwerp als de 3TB modellen. Alle modellen ondersteunen de
Windows® [2]– en Mac[3]-besturingssystemen en zijn compatibel met USB 3.0 en
USB 2.0.
CANVIO HDD’s combineren een strak, slank en stijlvol ontwerp met praktische
voorzieningen zoals een ramp-load-ontwerp om interne slijtage te voorkomen, plugand-play-functionaliteit en een reeks flexibelere capaciteitsopties van 500 GB[4], 1
TB, 2 TB, 3 TB en nu 4 TB.
“Met de nieuwe 4TB schijven wil Toshiba onze klanten steeds meer opslagcapaciteit

Opmerkingen:
[1] Definitie van capaciteit: Een gigabyte (GB) betekent een miljard bytes en een
terabyte (TB) betekent een biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit is
afhankelijk van de gebruiksomgeving en kan minder opslagcapaciteit weergeven.
Uw resultaten zullen variëren. Het besturingssysteem van een computer geeft de
opslagcapaciteit echter aan met de macht 2, waarbij 1 TB = 240 =
1.099.511.627.776 bytes. Hierdoor is de vermelde opslagcapaciteit lager.
[2] De CANVIO HDD’s ondersteunen Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7. Het
station is standaard geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem voor Microsoft
en kan opnieuw worden geformatteerd. Windows is een geregistreerd handelsmerk
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
[3] De CANVIO HDD’s ondersteunen macOS v10.13 / v10.12 / OS X v10.11, maar dit
vereist opnieuw formatteren naar het HFS+ bestandssysteem. Mac, macOS en OS X
zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen.
[4] 500 GB voor CANVIO BASICS en CANVIO READY.
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[5] USB Type-C-compatibiliteit is via een Type-A naar Type-C-adapter die alleen
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– met een glanzende afwerking. Net als het PREMIUM model biedt de serie gratis te
downloaden Toshiba Storage Back-upsoftware en Toshiba Storage
Beveiligingssoftware voor wachtwoordbeveiliging en automatische back-ups.
De CANVIO BASICS serie heeft een minimalistisch matzwart ontwerp en is ideaal
voor uiteenlopende behoeften, van het opslaan van pc-gegevens tot video- en
audiobestanden en fotografie.
De CANVIO READY serie wordt geleverd in een compacte, chique zwart gestippelde
uitvoering. Hij is klaar voor gebruik dankzij de plug-and-play-functionaliteit en biedt
ruimte voor grote mediabibliotheken.
De nieuwe 4TB modellen zijn vanaf januari 2019 overal beschikbaar.

– Informatie in dit document, inclusief productprijzen en specificaties, de inhoud
van diensten en contactgegevens, is actueel en wordt verondersteld juist te zijn op
de datum van de aankondiging, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
– De hierin vermelde namen van bedrijven, producten en diensten kunnen
handelsmerken zijn van hun respectieve ondernemingen.
– Afbeeldingen in de banners dienen uitsluitend ter illustratie en tonen niet de
werkelijke producten. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om de werking van de
producten te verduidelijken.
– Canvio is een handelsmerk van Toshiba America Electronic Components, Inc.
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