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Guarde uma vida de memórias
natalícias em segurança numa só
unidade
Canvio Premium
Sem
cedências
– o melhor
paraespeciais
guardardo
fotografias
de família
Disco rígido o
deamor
alto partilhado,
desempenho
X300 incidente. Seja uma fotografia do peru
O Natal
é uma daquelas
épocas
ano que adoramos
guardar para o futuro: a antecipação,
o pequeno
Eleveao
o abrirem
desempenho
ao máximo
esturricado a ser enterrado secretamente no quintal ou dos olhos arregalados dos seus filhos
os presentes.
A Toshiba disponibiliza unidades de disco rígido para
Uma prenda muito especial para um amigo ou familiar que valorize a estética e
todas as necessidades específicas, para poder guardar em segurança estes momentos preciosos para o futuro.
funcionalidade. Esta elegante e atrativa unidade de disco rígido em alumínio tem
A alta capacidade de até 10 TB, aliada à alta velocidade e fiabilidade, serão muito
uma capacidade de armazenamento de até 3 TB e inclui uma bolsa muito macia,

apreciadas pelo amante de música, gamer ou designer gráfico da família. Ofereça

entre várias outras práticas funcionalidades. O Canvio Premium está disponível

ao seu amado

para Mac ou PC, se for um utilizador de dispositivos móveis ou de computadores

a prenda que lhe proporcionará um elevado desempenho para jogos AAA!

de secretária topo de gama, oferecendo todas as ligações e compatibilidade de que
necessita.

A prenda perfeita para gamers.

Também disponível como Canvio Premium para Mac.
Unidade de disco rígido NAS N300
Ofereça a si próprio uma prenda neste Natal!
Canvio Advance

Porque não utilizar a pausa das férias de Natal para transformar o seu sistema NAS

Dê cor à sua árvore de Natal com esta unidade

doméstico num power bank de armazenamento com a nova unidade de disco

Agora disponível em branco neve e vermelho natalício, o novo Canvio Advance dá

rígido NAS N300 de 10 TB da Toshiba? Graças à Tecnologia Stable Platter da

cor às suas prendas junto à árvore de Natal. Com capacidades de até 3 TB e

Toshiba, à maior capacidade e ao design robusto, estas unidades oferecem um

funcionalidades práticas, como software de cópia de segurança e software de

excelente desempenho, elevada capacidade de armazenamento e resistência para

segurança transferível, esta unidade é uma solução de armazenamento de fácil

um funcionamento contínuo. Neste Natal, ofereça uma prenda a si mesmo ou ao

utilização para guardar em segurança as suas memórias.

familiar adepto de novas tecnologias!

As cores branco e vermelho inspiram-no para o espírito de Natal.

Um local seguro para todos os seus ficheiros.
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