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A Toshiba adiciona novos modelos
de Unidade de Disco Rígido
portátil CANVIO de 4 TB para um
armazenamento seguro dos dados
pessoais
As unidades externas combinam um design discreto e elegante com
funcionalidades práticas e uma capacidade adicional

Düsseldorf, Alemanha – 4 de dezembro de 2018 – A Toshiba Electronics Europe
GmbH anuncia hoje uma nova adição à sua popular família de unidades de disco
rígido (HDD) externas CANVIO, uma opção de 4 TB[1] nas respetivas séries
PREMIUM, ADVANCE, BASICS e READY.
Tendo em mente a sua determinação permanente de otimizar as capacidades de
armazenamento de dados de utilização individual e empresarial, a Toshiba
apresenta as suas novas unidades de disco rígido portáteis externas de 4 TB,
acrescentando 33% mais capacidade de armazenamento em relação aos
anteriores modelos de 3 TB. Os modelos de 4 TB são ideais para utilização
individual e em pequenas e médias empresas (PME) que pretendem armazenar
ficheiros de grande volume e proteger os seus dados com cópias de segurança. A
tecnologia Platter de 1 TB permite aos modelos CANVIO de 4 TB manter o mesmo
design de perfil discreto dos modelos de 3 TB. Todos os modelos suportam os
sistemas operativos Windows® [2] e Mac[3] e são compatíveis com USB 3.0 e USB
2.0.
As unidades HDD CANVIO combinam um design fino e elegante com

funcionalidades práticas, como um design ramp load que evita o desgaste interno,
funcionalidade plug-and-play e uma gama de opções mais flexíveis de 500 GB[4],
1 TB, 2 TB, 3 TB e agora 4 TB.
“Com as novas unidades de 4 TB, a Toshiba procura oferecer aos seus clientes uma

Notas:
[1] Definição de capacidade: Um Gigabyte (GB) significa mil milhões de bytes e um
Terabyte (TB) significa um bilião de bytes. A capacidade total disponível varia
consoante o ambiente de operação, podendo ser indicada uma capacidade de
armazenamento inferior. Os seus resultados poderão variar. Um sistema operativo
de computador, no entanto, indica a capacidade de armazenamento através de
potências de 2 para a definição de 1 TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes e, por
esse motivo, indica uma capacidade de armazenamento inferior.
[2] As unidades HDD CANVIO suportam Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7.
Por predefinição, a unidade está formatada para o sistema de ficheiros NTFS para
Microsoft e pode ser reformatada. Windows é uma marca comercial registada da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
[3] As unidades HDD CANVIO suportam macOS v10.13/v10.12/OS X v10.11, mas,
para esse efeito, requerem a formatação para o sistema de ficheiros HFS+. Mac,
macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos
e outros países.
[4] 500 GB para CANVIO BASICS e CANVIO READY.

capacidade de armazenamento ainda maior para satisfazer o aumento exponencial

[5] Compatibilidade USB Type-C através de um adaptador Type-A para Type-C

das necessidades de armazenamento e cópia de segurança de utilizadores

fornecido apenas com a série CANVIO PREMIUM. O adaptador pode ser inserido

individuais e empresas. As novas unidades combinam tecnologia de ponta com um

em qualquer orientação, para uma fácil conectividade com portáteis e

design leve, portátil e atrativo”, diz Larry Martinez-Palomo, Diretor-Geral da

computadores de secretária topo de gama. USB Type-C e USB-C são uma marca

Unidade de Negócios HDD da Toshiba Electronics Europe.

comercial da USB Implementers Forum.

A série CANVIO ADVANCE está disponível em quatro opções de cor: preto, branco,
azul ou vermelho, com acabamento brilhante. Tal como o modelo PREMIUM, esta
série disponibiliza a transferência gratuita do Software de cópia de segurança do
armazenamento e do Software de segurança do armazenamento Toshiba, para a
proteção de palavras-passe e a realização de cópias de segurança automática.
A série CANVIO BASICS é disponibilizada com um design preto mate minimalista e é
ideal para uma grande variedade de requisitos de armazenamento, desde dados
de PC a armazenamento de ficheiros de vídeo e áudio para fotografia.
A série CANVIO READY é apresentada numa unidade compacta e sofisticada de
pontilhado preto. Sempre pronto a ser utilizado, graças à função plug-and-play,
disponibiliza espaço para grandes bibliotecas multimédia.
Os novos modelos de 4 TB estão disponíveis a partir de janeiro de 2019.

– A informação presente neste documento, incluindo preços e especificações de
produtos, conteúdo dos serviços e informação de contacto, é considerada correta
à data do anúncio, mas poderá estar sujeita a alterações sem aviso prévio.
– Os nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços aqui
mencionados podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
– As imagens apresentadas nas faixas são apenas para fins ilustrativos e não
correspondem exatamente aos produtos. Estas imagens servem apenas para
ajudar a ilustrar o funcionamento dos produtos.
– Canvio é uma marca comercial da Toshiba America Electronic Components, Inc.
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