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Todos os seus ficheiros favoritos
na sua mala
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O Verão está a chegar, para a maioria das pessoas é tempo de férias. Mas é
também a altura de resolver o eterno dilema de “o que levar na mala?” Quer esteja
a planear umas férias na praia, uma viagem às montanhas ou um passeio pela
cidade, um pequeno elemento de tecnologia na sua mala é essencial para tornar
as suas férias inesquecíveis.
Já lá vão os dias em que o produto mais tecnológico que as pessoas levavam nas
férias era a máquina fotográfica. Agora, é preciso encontrar espaço para
smartphones, tablets e dispositivos portáteis que ajudem as pessoas a capturar e
guardar os seus momentos mais bonitos e irrepetíveis a qualquer momento. Mas o
que acontece se um dispositivo ficar sem espaço de memória no momento mais
crucial das férias? A Toshiba oferece uma gama de soluções de armazenamento
pessoal, desde o armazenamento para smartphones até discos rígidos portáteis,
permitindo-lhe ir para férias com total tranquilidade levando também consigo
produtos com um toque de modernidade e estilo.

Canvio for cópia de segurança de Smartphones. Carregue. Relax.
Fique tranquilo. O Toshiba Canvio para Smartphone faz cópias de segurança dos
seus dados e carrega o seu smartphone numa única operação, para que possa
recostar-se, aproveitar e desfrutar das férias de verão. Tudo o que necessita é do
elegante Canvio para Smartphone com 500 GB de espaço de armazenamento e a
aplicação para Android ™ que o acompanha – ligue-se e faça uma cópia de
segurança automaticamente cada vez que carrega o seu smartphone. Não
necessita de se preocupar com quaisquer detalhes técnicos. As suas fotografias e
vídeos de férias, assim como as suas músicas e documentos são mantidos
actualizados e em segurança. Caso perca o seu telefone, pode simplesmente
transferir os dados para o novo dispositivo e estará pronto para continuar.

Canvio Connect II Um toque de cor
O disco rígido portátil elegante e leve, Canvio Connect II, pode ser facilmente levado
para onde quer que vá e está disponível numa variedade de cores para combinar
com o seu estilo: preto, branco, cetim, dourado vermelho e azul. Tem uma
capacidade máxima de 3 TB, tornando quase impossível utilizar toda a sua
memória! Se quiser ver o seu filme favorito ou ouvir a sua lista de músicas favoritas
durante as férias, pode utilizar o seu Canvio Connect II para se ligar à sua biblioteca
digital. Terá acesso a um entretenimento fantástico onde quer que esteja e a
qualquer momento e sem necessitar de uma ligação WI-FI.

de vida que procura uma unidade de armazenamento superior. Mesmo que não
tenha uma ligação à internet, pode ter sempre o seu entretenimento favorito
disponível. Basta ligar o seu Canvio Premium ao seu PC e tudo estará pronto. Com
o adaptador de Type-A para Type-C fornecido, são possíveis mais dessas ligações.
Terá acesso ao entretenimento guardado no disco rígido, como ficheiros de filmes
ou música. E para viajar com total serenidade e segurança, o Canvio Premium
permite bloquear o seu dispositivo com uma palavra-passe que o protege contra o
acesso não autorizado.
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