EMEA Region – Toshiba Storage Solutions

01.06.2017

Wszystkie ulubione pliki w Twojej
walizce
Wszystkie ulubione pliki w Twojej walizce

Zbliża się lato, a dla większości z nas oznacza to wakacje. Jest to jednak również
odpowiedni czas na rozwiązanie wiecznego dylematu „co zapakować do walizki”?
Niezależnie od tego czy planujesz wakacje na plaży, wycieczkę w góry czy
zwiedzanie miasta, odrobina technologii w Twojej walizce umożliwi zarejestrowanie
Twoich wakacji.
Minęły już czasy, w których kamera była najbardziej zaawansowanym
technologicznie urządzeniem zabieranym przez nas na wakacje. Teraz konieczne
jest zarezerwowanie miejsca na smartfony, tablety i gadżety do noszenia
umożliwiające rejestrowanie i zapisywanie najpiękniejszych i niepowtarzalnych
wydarzeń. Co jednak zrobić, jeżeli zabraknie pamięci w urządzeniu w
najważniejszym momencie podczas wakacji? Firma Toshiba oferuje wiele
nowoczesnych i stylowych urządzeń do przechowywania danych prywatnych, od
zewnętrznych pamięci dla smartfonów do przenośnych dysków twardych, z których
można korzystać podczas wakacji.

Canvio for Smartphone Kopie zapasowe. Ładowanie. Relaks.
Nie obawiaj się. Dysk Toshiba Canvio for Smartphone zapisuje kopie zapasowe
Twoich danych i ładuje Twój smartfon w jednym cyklu, dlatego możesz zrelaksować
się i cieszyć się wakacjami. Wszystko czego potrzebujesz to stylowy dysk Canvio for
Smartphone o pojemności 500 GB i aplikacja systemu Android™. Wystarczy
ustanowić połączenie, aby umożliwić automatyczne wykonywanie kopii zapasowych
zawsze podczas ładowania. Nie musisz troszczyć się o szczegóły techniczne. Twoje
zdjęcia z wakacji, filmy wideo, nagrania muzyczne, kontakty i dokumenty są
aktualizowane i bezpieczne. Jeżeli zgubisz telefon, wystarczy przenieść dane do
nowego urządzenia.
Canvio Connect II Feeria kolorów
Elegancki i lekki przenośny dysk twardy Canvio Connect II można zabrać ze sobą
wszędzie. Dostępne są różne wersje kolorystyczne zależnie od preferowanego stylu:
czarna, biała, satynowozłoty, czerwona i niebieska. Maksymalna pojemność 3 TB
zapewnia praktycznie nieograniczoną ilość pamięci! Jeżeli będąc na wakacjach,
zechcesz obejrzeć ulubiony film lub posłuchać ulubionych nagrań, możesz połączyć
się ze swoją biblioteką cyfrową przy użyciu dysku Canvio Connect II. Będziesz mieć
dostęp do fantastycznej rozrywki w każdym miejscu i czasie bez konieczności
korzystania z połączenia Wi-Fi.
Canvio Premium Lato w dobrym stylu
Kompaktowy dysk Canvio Premium z futerałem można zabrać ze sobą na wakacje.
Ten stylowy i cienki dysk, dostępny w metalicznym kolorze srebrnym i ciemno
szarym, jest doskonałą propozycją dla konsumentów preferujących nowoczesny styl
życia i poszukujących urządzenia magazynującego wysokiej klasy. Nawet jeżeli
połączenie z Internetem jest niedostępne, możesz korzystać z ulubionych plików
multimedialnych. Wystarczy podłączyć dysk Canvio Premium do komputera.
Adapter Type-A / Type-C USB, dostarczany razem z dyskiem, umożliwia podłączenie
jeszcze większej liczby urządzeń. Będziesz mieć dostęp do filmów i nagrań
muzycznych zapisanych na dysku twardym. Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo
Twoich danych podczas podróży, dysk Canvio Premium umożliwia ochronę
urządzenia hasłem przed nieautoryzowanym dostępem.

Kontakt
Toshiba Electronics Europe GmbH
Hansaallee 181
40549 Düsseldorf
Germany

