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Memórias do verão

Unidades de disco rígido Toshiba Canvio – um local seguro para guardar as
suas memórias das férias

ambém inclui extras que não encontrará noutros discos rígidos, como um
adaptador USB Tipo C para uma conetividade flexível, software para proteção
adicional, uma garantia alargada de 3 anos e uma bolsa em veludo para a
transportar com elegância. Também pode ser adquirido como modelo Canvio
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Premium for Mac.

GmbH (TEE) disponibiliza o gadget obrigatório para este verão: uma unidade de
disco rígido externa Canvio. Quando as suas viagens o levam a locais
deslumbrantes, precisa de um local seguro para armazenar todas as impressões.

O Canvio Advance é a solução de armazenamento fácil de utilizar para pessoas que
procuram os valores interiores e a beleza exterior: até 3 TB de armazenamento
portátil incorporados numa estrutura elegante e sólida em branco, azul, vermelho

A vida em viagem está repleta de aventuras. Todos os dias há memórias para

ou preto. Graças às suas práticas funcionalidades, tais como o software de cópia

guardar e novas experiências a partilhar. Crie espaço para novos momentos na

de segurança e o software de segurança transferíveis, nunca foi tão fácil fazer uma

memória do seu smartphone e da sua câmara e salvaguarde as melhores

cópia de segurança dos seus ficheiros.

recordações das suas viagens sem o receio de perder os ficheiros que mais
valoriza. Pode confiar na sua unidade Canvio Premium, Canvio Advance ou Canvio
Basics da Toshiba para preservar os seus dados em segurança.

Com o Canvio Basics, disponível em preto, é fácil manter as suas memórias em
segurança e mais tarde revisitá-las com todo o detalhe. Transfira rapidamente
ficheiros através da conetividade USB 3.0 ultrarrápida e armazene até 3 TB de

Com software especial de segurança por palavra-passe, o Canvio Premium e o

dados no Canvio Basics pronto a utilizar. Na sua secretária ou em viagem, o design

Canvio Advance oferecem-lhe a tranquilidade de saber que é a única pessoa que

intemporal com acabamento em mate permite que esta unidade tenha sempre

poderá aceder aos seus dados enquanto viaja.

bom aspeto.

O Canvio Premium está disponível com uma estrutura em alumínio em cinzento-

Porque espera? As suas malas estão feitas, proteja as suas memórias de verão tal

escuro ou metálico prateado e até 3 TB de capacidade. T

como protege a sua pele e guarde todas as memórias que desejar!
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