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Toshiba, güvenli ve güvenilir kişisel
veri depolaması için yeni 4 TB’lik
CANVIO Taşınabilir Sabit Sürücü
modellerine ürün katoloğuna
ekliyor

Harici sürücüler, şık düşük profilli tasarım ile pratik özellikleri ve ilave kapasiteyi bir
araya getiriyor

Düsseldorf, Almanya – 4 Aralık 2018 – Toshiba Electronics Europe GmbH bugün
popüler CANVIO harici sabit sürücü ailesine (HDD’ler) PREMIUM, ADVANCE, BASICS
ve READY serilerinde 4TB[1]‘lik yeni bir seçenek eklediğini duyuruyor.
Toshiba, iş ve bireysel veri depolama özelliklerini optimize etme konusundaki daimi
kararlığı ile yeni 4 TB kapasiteli harici taşınabilir sabit disklerini sunarak önceki 3 TB
modellerine göre% 33 daha fazla depolama kapasitesi sağlar. 4 TB modeller, büyük
dosyalar depolamak ve verilerini yedeklemek isteyen bireyler ile küçük ve orta
ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için idealdir. 1 TB tabla teknolojisi kullanımı, 4 TB’lik
CANVIO modellerinin 3 TB’lik modellerle aynı düşük profil tasarımını korumalarına
olanak sağlar. Tüm modeller Windows® [2] ve Mac[3] işletim sistemlerini destekler
ve hem USB 3.0 hem de USB 2.0 ile uyumludur.
CANVIO HDD’ler dahili aşınmayı önlemek için eğimli yükleme tasarımı, tak ve kullan
işlevselliği ve 500 GB[4], 1 TB, 2 TB, 3 TB ve artık 4 TB’lik daha esnek kapasite
seçenekleri gibi pratik özellikleri şık, ince ve etkileyici bir tasarımla bir araya getirir.
Toshiba Electronics Europe, HDD İşletme Birimi Genel Müdürü Larry MartinezPalomo düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Verileri saklama ve yedeklemeye

Notlar:
[1] Kapasite tanımı: Bir Gigabayt (GB), bir milyon bayt ve bir Terabayt (TB) ise bir
trilyon bayt anlamına gelir. Toplam kullanılabilir kapasite, çalışma ortamına göre
değişkenlik gösterebilir ve daha az depolama kapasitesi kullanımı gerçekleşebilir.
Sonuçlarınız değişkenlik gösterecektir. Ancak, bir bilgisayar işletim sistemi, bu tanım
için depolama alanı kapasitesini 2’nin katlarıyla belirtir. 1 TB = 240 =
1.099.511.627.776 bayt. Bu nedenle, daha az depolama alanı kapasitesi gösterir.
[2] CANVIO HDD’ler Windows 10, Windows 8.1 ve Windows 7’yi destekler. Sürücü
varsayılan olarak Microsoft için NTFS dosya sistemine biçimlendirilmiştir ve yeniden
biçimlendirilebilir. Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde
Microsoft Corporation’ın tescilli ticari markasıdır.
[3] CANVIO HDD’ler macOS v10.13 / v10.12 / OS X v10.11 sürümlerini destekler
ancak bu destek için HFS+ dosya sistemine yeniden biçimlendirilmeleri gerekir. Mac,
macOS ve OS X ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc.’in tescilli ticari markalarıdır.
[4] CANVIO BASICS ve CANVIO READY için 500 GB.

yönelik kişisel gereksinimler ve iş gereksinimleri giderek arttığından yeni 4 TB’lik

[5] USB Type-C uyumluluğu, yalnızca CANVIO PREMIUM ile birlikte sunulan Type-A

sürücüler ile Toshiba, müşterilerimize daha fazla depolama kapasitesi sunmak için

ila Type-C adaptör aracılığıyla gerçekleşir. adaptör, dizüstü bilgisayarlara ve üst

çaba gösterir. Yeni sürücüler, en son teknolojiyi taşınabilir, hafif ve etkileyici bir

segment masaüstü bilgisayarlara kolay bağlantı için her yönde takılabilir. USB Type-

tasarımla bir araya getiriyor.”

C ve USB-C, USB Implementers Forum’un ticarı markalarıdır.

CANVIO ADVANCE serisi, tamamı parlak kaplamalı dört renk seçeneğiyle sunulur:
siyah, beyaz, mavi veya kırmızı. PREMIUM modelde olduğu gibi, seri parola koruması
ve otomatik yedekleme için Toshiba Depolama Yedekleme Yazılımı ve Depolama
Güvenlik Yazılımının ücretsiz olarak indirilebilmesini sağlar.
CANVIO BASICS serisi, minimalist bir mat siyah tasarımla sunulur ve PC verilerinden
videoya, ses dosyası depolamasından fotoğrafçılığa kadar çeşitli depolama alanı
ihtiyaçları için idealdir.
CANVIO READY serisi kompakt, şık siyah noktalı bir ünitede sunulur. Tak ve kullan
işlevselliği ile kullanıma hazırdır ve büyük medya kitaplıkları için alan sunar.
Yeni 4 TB modellerinin genel kullanıma sunulması Ocak 2019’da başlayacaktır.

– Ürün fiyatları ve teknik özellikleri, hizmetlerin içeriği ve iletişim bilgileri dahil olmak
üzere bu belgede verilen bilgiler günceldir ve bu bilgilerin duyuru tarihinden
itibaren doğru olduğuna inanılmaktadır ancak söz konusu bilgiler, önceden
bilgilendirme yapılmaksızın değişikliğe tabi tutulabilir.
– Bu belgede adı geçen şirket adları, ürün adları ve hizmet adları, ilgili şirketlerin
ticari markaları olabilir.
– Reklam bantlarında gösterilen görüntüler, yalnızca gösterim amaçlıdır ve gerçek
ürünleri göstermez. Görüntüler yalnzıca ürünlerin işlevlerinin gösterilmesine yardım
etme amacını taşımaktadır.
– Canvio, Toshiba America Electronic Components, Inc.’nin ticari markasıdır.
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