EMEA Region – Toshiba Storage Solutions

04.12.2018

Toshiba wprowadza nowe modele
przenośnych dysków CANVIO 4 TB
do bezpiecznego i niezawodnego
przechowywania osobistych danych
Dyski zewnętrzne łączące elegancką, niskoprofilową konstrukcję z praktycznymi
funkcjami i dodatkowym miejscem na dane

Düsseldorf, Niemcy — 4 grudnia 2018 r. — Firma Toshiba Electronics Europe

GmbH poinformowała dzisiaj o rozszerzeniu swojej oferty zewnętrznych dysków
twardych z popularnej rodziny CANVIO o nowe, 4-terabajtowe[1] warianty dysków
z serii PREMIUM, ADVANCE, BASICS oraz READY.
Stale dążąc do optymalizacji rozwiązań pamięci masowej dla firm i użytkowników
indywidualnych, Toshiba przedstawia nowe przenośne dyski zewnętrzne
o pojemności 4 TB, czyli oferujące o 33% więcej miejsca na dane niż poprzednie
modele 3-terabajtowe. Modele o pojemności 4 TB to idealne rozwiązania dla osób
prywatnych oraz małych i średnich firm, które chcą przechowywać duże pliki
i tworzyć kopie zapasowe swoich danych. Dzięki zastosowaniu talerzy 1terabajtowych modele CANVIO o pojemności 4 TB zachowują tę samą
niskoprofilową konstrukcję, którą znamy z modeli o pojemności 3 TB. Wszystkie
modele obsługują systemy operacyjne Windows® [2] oraz Mac[3] i są zgodne
zarówno ze standardem USB 3.0, jak i USB 2.0.
Dyski twarde CANVIO łączą elegancką, smukłą i stylową konstrukcję z praktycznymi
funkcjami, takimi jak technologia parkowania głowicy zapobiegająca zużyciu części
wewnętrznych, funkcja plug-and-play oraz duży wybór wersji pojemności: 500 GB[4]
, 1 TB, 2 TB, 3 TB i obecnie również 4 TB.
„Nowo wprowadzane 4-terabajtowe dyski odzwierciedlają dążenia firmy Toshiba,

Uwagi:

[1] Definicja pojemności: jeden gigabajt (GB) oznacza jeden miliard bajtów, a jeden
terabajt (TB) — jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność będzie różna
w zależności od środowiska operacyjnego i może być pokazywana jako nieco niższa.
Użytkownicy będą uzyskiwać różne wyniki. System operacyjny komputera jednak
podaje pojemność pamięci masowej przy użyciu definicji opartej na potęgach liczby
2, czyli 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bajtów, co oznacza wykazanie mniejszej
ilości miejsca na dane.
[2] Dyski twarde CANVIO obsługują systemy Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7.
Każdy dysk jest domyślnie sformatowany w systemie plików NTFS pod kątem
produktów firmy Microsoft, jednak może zostać przeformatowany. Windows jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i/lub w
innych krajach.
[3] Dyski twarde CANVIO obsługują system macOS 10.13, 10.12, OS X 10.11, ale
najpierw muszą zostać przeformatowane przy użyciu systemu plików HFS+. Mac,
macOS i OS X są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA
i w innych krajach.
[4] Pojemność 500 GB dotyczy serii CANVIO BASICS i CANVIO READY.

aby zapewniać klientom jeszcze większą pojemność pamięci masowej, ponieważ

[5] Zgodność ze standardem USB Type-C można uzyskać za pomocą przejściówki

dynamicznie rosną ich wymagania w zakresie przechowywania oraz tworzenia kopii

Type-A — Type-C dołączanej tylko do dysków CANVIO PREMIUM. Wtyczkę

zapasowych danych osobistych i firmowych. Nowe dyski łączą w sobie

przejściówki można wsunąć do złącza dowolną stroną, co ułatwia podłączanie

najnowocześniejszą technologię z przenośną, lekką i atrakcyjną konstrukcją” —

dysków do notebooków i wysokiej klasy komputerów stacjonarnych. USB Type-C i

mówi dyrektor generalny działu dysków twardych w Toshiba Electronics Europe.

USB-C są znakami towarowymi firmy USB Implementers Forum.

Dyski z serii CANVIO ADVANCE mają obudowy w czterech wersjach kolorystycznych:
czarnej, białej, niebieskiej i czerwonej — z błyszczącym wykończeniem. Seria ta,
podobnie jak modele PREMIUM, również jest objęta ofertą bezpłatnego
oprogramowania Toshiba Storage Backup Software i Storage Security Software do
ochrony hasłem oraz automatycznego tworzenia kopii zapasowych.
Dyski z serii CANVIO BASICS mają minimalistyczną matowoczarną obudowę
i doskonale zaspokajają szeroką gamę potrzeb w zakresie pamięci masowej: od
przechowywania danych z komputera po pliki wideo, pliki audio i zdjęcia.
Dyski z serii CANVIO READY mają niewielkie, eleganckie, czarne obudowy z wzorem
w kropki. Są od razu gotowe do użytku dzięki funkcji plug-and-play i udostępniają
wystarczająco dużo miejsca na duże biblioteki multimedialne.
Nowe modele o pojemności 4 TB będą dostępne od stycznia 2019 r.

– Informacje podane w tym dokumencie, w tym ceny i specyfikacje produktów,
oferta usług i dane kontaktowe, są aktualne i uznawane za zgodne ze stanem
faktycznym w dniu publikacji, ale mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
– Wymienione tu nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi
odpowiednich podmiotów.
– Obrazy pokazywane na banerach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą
nie przedstawiać omawianych produktów. Mają na celu jedynie prezentację funkcji
produktów.
– Canvio jest znakiem towarowym firmy Toshiba America Electronic Components,
Inc.
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