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Wspomnienia lata

Dyski twarde Toshiba Canvio — bezpieczne miejsce na zachowanie
urlopowych wspomnień

25 lipca 2018 r, Düsseldorf, Niemcy – Firma Toshiba Electronics Europe GmbH
(TEE) oferuje niezastąpiony tego lata gadżet technologiczny: zewnętrzny dysk
twardy Canvio. W drodze do niezwykłych zakątków ziemi potrzeba bezpiecznego
miejsca na zapisanie swoich wrażeń.
Życie w podróży jest pełne przygód. Każdego dnia zyskujemy nowe wspomnienia do

Canvio Advance to łatwe w użytkowaniu rozwiązanie pamięci masowej dla osób

ocalenia i nowe doświadczenia do opowiedzenia. Warto zrobić miejsce na nowe

zainteresowanych zarówno wnętrzem, jak i atrakcyjnym wyglądem: przenośna

wspomnienia w pamięci smartfonu i aparatu oraz zadbać o bezpieczeństwo

pamięć masowa o pojemności do 3 TB w eleganckiej i wytrzymałej obudowie

najlepszych pamiątek z podróży i pozbyć się obaw o cenne pliki. Można śmiało

w kolorze białym, niebieskim, czerwonym lub czarnym. Dzięki praktycznym

zaufać dyskowi Toshiba Canvio Premium, Canvio Advance lub Canvio Basics —

funkcjom, takim jak dostępne do pobrania oprogramowanie do backupu

bezpiecznie przechowa wszelkie dane.

i zabezpieczające, tworzenie kopii zapasowych plików jest naprawdę proste.

Dzięki wyposażeniu w specjalne oprogramowanie do zabezpieczania danych

Mając dysk Canvio Basics, dostępny w kolorze czarnym, można łatwo zachować

hasłem dyski Canvio Premium i Canvio Advance gwarantują, że tylko Ty będziesz

wspomnienia w bezpiecznym miejscu, a później bez trudu je sobie odświeżać. Od

mieć do nich dostęp podczas podróży.

razu gotowy do użytku Canvio Basics mieści do 3 TB danych i pozwala na
ekspresowy transfer plików za pośrednictwem interfejsu SuperSpeed USB 3.0. Jego

Canvio Premium ma aluminiową obudowę w kolorze ciemnoszarym lub
metalicznym srebrnym i pojemność sięgającą 3 TB. Ma też dodatki, których próżno
szukać w przypadku innych dysków, na przykład adapter USB Type-C do

ponadczasowe wzornictwo i matowe wykończenie zawsze wyglądają dobrze —
zarówno na biurku, jak i w podróży.

swobodnego podłączania urządzeń, oprogramowanie zapewniające dodatkową

Na co czekasz? Skoro torby masz spakowane, zadbaj jeszcze o ochronę letnich

ochronę, 3-letnią przedłużoną gwarancję i aksamitny pokrowiec do transportu

wspomnień, tak jak o ochronę skóry, i ruszaj w poszukiwaniu mnóstwa godnych

w dobrym stylu. Można go też kupić jako model Canvio Premium for Mac.

zapamiętania wrażeń!
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