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Toshiba revela as mais recentes
Hard Drives Portáteis CANVIO para
alojamento de dados pessoais
com segurança

O corpo fino e elegante facilita a arrumação do equipamento. Vem acompanhado
de uma bolsa, bem como de um adaptador USB Type-A para USB Type-C que
poderá ser inserido com qualquer orientação para uma conetividade mais
facilitada a tudo, desde notebooks até PCs desktop topo-de-gama.

Adicionalmente, o modelo PREMIUM oferece Toshiba Storage Backup Software e
Storage Security Software para download, garantindo ao utilizador poder fazer
backup e proteger os seus dados importantes através de passwords e uma
interface de utilizador melhorada. Os equipamentos de 2TB do line-up PREMIUM
têm 13.5mm de espessura e são 5.5mm mais finos que o modelo anterior.

A gama CANVIO ADVANCE está disponível em quatro opções de cor – preto,
branco, azul ou vermelho – com um acabamento brilhante. Os equipamentos de
2TB no line-up têm uma espessura de 14mm e são 5.5mm mais finos que o
anterior modelo CANVIO CONNECT II. Os modelos ADVANCE também vêm com o já
mencionado Toshiba Storage Backup Software e Storage Security Software como
funções adicionais.

A mais recente série CANVIO BASICS oferece uma hard drive portátil entrada de
gama de 2.5” para todo o tipo de necessidades de alojamento, desde dados de PC
até fotografias. O modelo está pré-formatado para Windows[4] PCs, o que permite
que os utilizadores possam recolher conteúdo imediatamente e levar a sua drive
onde quiserem. Disponível nas capacidades de 500GB, 1TB e 2TB, a nova série
BASICS possui um design minimalista, com um perfil elegante e em matte, com
14mm de espessura.

“Na Toshiba queremos sempre providenciar para os clientes de hoje melhores
soluções para gerir as crescentes necessidades de dados digitais com o
desenvolvimento de equipmanetos mais compactos e de maior capacidade”,
afirmou Noriaki Katakura, General Manager HDD Business Unit da Toshiba
Electronics Europe GmbH. “Alcançámos uma meta importante com a criação de
uma solução de alojamento ainda mais densa. A tecnologia de disco 1TB da
Toshiba permite-nos construir modelos CANVIO mais finos e fáceis de utilizar, com
uma capacidade de alojamento superior à dos seus antecessores”.

Os modelos CANVIO juntam forma e função, garantindo alojamento de alta
capacidade, backup simples e segurança comprovada num equipamento com
design simples e estilizado. Como referido acima, para os modelos ADVANCE e
PREMIUM, estará disponível para download o novo Toshiba Storage Backup
Software , permitindo aos utilizadores fazer backup dos dados de forma

simplificada através de uma interface de utilizador melhorada, com opção para
calendarizar o backup. Para além disso, o novo Toshiba Storage Security Software
permite uma melhor definição de passwords com uma interface de utilizador mais
intuitiva para que se consiga proteger dados privados e prevenir acessos
desautorizados.

Os modelos CANVIO estarão disponíveis a Fevereiro deste ano.

Notas:
[1] Definição de capacidade: Um gigabyte (GB) são 1,000,000,000 bytes e um
terabyte são 1,000,000,000,000 bytes. Um sistema operativo de um computador,
no entanto, reporta a capacidade de alojamento utilizando a definição por 2 para a
definição de 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 bytes e portanto demonstra menor
capacidade de alojamento. A capacidade de alojamento disponível (incluindo
exemplos de vários ficheiros de media) varia baseado no tamanho do ficheiro,
formatação, definições, software e sistema operativo, como por exemplo o
Microsoft Operating System e / ou aplicações de software pre-instaladas, ou
conteúdo multimédia. A capacidade formatada real poderá variar.
[2] O CANVIO PREMIUM e o CANVIO ADVANCE estarão disponíveis com 1TB, 2TB e
3TB. O mais recente criado CANVIO BASICS estará disponível com 500GB, 1TB e
2TB.
[3] USB Type-C e USB-C são marca registada do USB Implementers Forum.
[4] Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e / ou outros países.
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