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Wszystkie świąteczne wspomnienia
przechowasz bezpiecznie na
jednym dysku
Canvio Premium
Bez kompromisów — najlepsze schronienie dla rodzinnych zdjęć
Święta Bożego Narodzenia należą do tych szczególnych dni, które chętnie uwieczniamy. To czas radosnego oczekiwania, wzajemnej miłości, drobnych wpadek. Cokolwiek udało Ci
się uchwycić — czy to potajemne zakopywanie przypalonej gęsi w ogrodzie, czy wielkie oczy swojego dziecka na widok prezentów — w ofercie firmy Toshiba znajdziesz
To może być bardzo wyjątkowy prezent dla tych Twoich przyjaciół lub krewnych,
Wydajny dysk twardy X300
odpowiednie dyski twarde do swoich wyjątkowych potrzeb i celów, dzięki którym bezpiecznie zachowasz cenne wspomnienia na kolejne lata.
którzy cenią zarówno wygląd, jak i funkcjonalność. Ten stylowy i atrakcyjny dysk
Zaproszenie na podium wydajności
twardy w aluminiowej obudowie ma pojemność sięgającą 3 TB i jest wyposażony w
dodatkowy miękki futerał oraz kilka innych praktycznych rozwiązań. Dysk Canvio

Miłośnik muzyki, gracz lub grafik w Twoim rodzinnym gronie na pewno doceni

Premium ma wszelkie potrzebne złącza i zgodność, aby można było go podłączać

połączenie dużej pojemności do 10 TB z wysoką szybkością i niezawodnością.

do komputera przenośnego albo wysokiej klasy komputera stacjonarnego Mac

Podaruj swojemu bliskiemu

bądź PC.

turbodoładowanie komputera, aby bez trudu obsługiwał wymagające topowe gry!

Dostępna jest również wersja Canvio Premium for Mac.

Doskonały prezent dla gracza.

Canvio Advance

Dysk twardy NAS N300

Dodaj choince nieco kolorów

Spraw i sobie coś pod choinkę!

Nowe dyski Canvio Advance są dostępne w kolorze białym jak śnieg i czerwonym jak

A może skorzystasz z przerwy świątecznej i zmienisz swój domowy system NAS w

bombka, więc będą świetnym akcentem kolorystycznym wśród podarków pod

superwydajną pamięć masową? Pomoże Ci w tym nowy dysk Toshiba NAS N300 o

choinką. Oferując pojemność do 3 TB i przydatne narzędzia, na przykład dostępne

pojemności 10 TB. Dzięki rozwiązaniu Toshiba Stable Platter Technology,

do pobrania oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i oprogramowanie

zwiększonej pojemności i trwałej konstrukcji dysk ten zapewnia wyjątkowo wysoką

zabezpieczające, dysk ten jest łatwym w użytkowaniu rozwiązaniem pamięci

wydajność, dużo miejsca na dane i wytrzymałość potrzebną do pracy w trybie 24/7.

masowej, które zadba o bezpieczeństwo Twoich osobistych wspomnień.

Zafunduj sobie lub bliskiemu fanowi nowych technologii coś fajnego w te Święta!

A czerwień i biel wprowadzą odpowiednią świąteczną atmosphere.

Bezpieczne miejsce na wszystkie Twoje pliki.
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