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Pierwszy zewnętrzny dysk SSD od ADATA 

debiutuje w Polsce 

ADATA SV620 dzięki wykorzystaniu szybkiego nośnika SSD 

oferuje wydajność nieosiągalną dla klasycznych dysków 

przenośnych. Wyróżnia się również solidnością i atrakcyjną 

ceną. 

SV620 łączy w sobie odporny na wstrząsy i wydajny dysk SSD z 

uniwersalnym interfejsem USB 3.0. To pierwszy tego typu produkt 

w ofercie firmy ADATA. Jako dysk zewnętrzny jest ponad 

trzykrotnie szybszy od modeli opartych na nośnikach talerzowych 

(HDD). Umożliwia kopiowanie danych z prędkością do 410 MB/s, a 

dostęp do przechowywanych na SSD plików jest niemalże 

natychmiastowy.  

Dlatego ADATA SV620 świetnie sprawdzi się w zastosowaniach 

biznesowych jako przenośny magazyn danych. Ma to duże 

znaczenie dla użytkowników, którzy nie mogą sobie pozwolić na 

stratę czasu podczas kopiowania plików. Docenią go również 

graficy oraz osoby rejestrujące i montujące materiały wideo - 

zarówno profesjonaliści, jak i początkujący youtuberzy. SV620 

współpracuje z komputerami Mac/PC (Windows/Linux) oraz ze 

smartfonami i tabletami z systemem Android. Dysk jest na tyle 

wydajny, że można na nim bez większych obaw instalować gry. 

Obudowa ADATA SV620 wykonana została z tworzywa sztucznego 

o chropowatej strukturze – odpornego na zabrudzenia i odciski 

palców. Lekko uniesione krawędzie chronią obudowę przed 

zarysowaniem. Dysk waży zaledwie 88 g, a jego wymiary to 115 x 

78 x 11,5 mm. Zamknięty w środku nośnik SSD nie posiada 

żadnych mechanicznych elementów, więc napęd jest całkowicie 

bezgłośny. O pracy urządzenia informuje niebieska dioda LED. 

W Polsce dysk przenośny ADATA SV620 można będzie kupić już w 

ostatnim tygodniu lipca, w dwóch wersjach pojemnościowych: 240 

oraz 480 GB. Sugerowana cena detaliczna to odpowiednio: 349 

oraz 549 złotych. Dysk objęty został 3-letnią gwarancją 

producenta. Użytkownik w pakiecie otrzymuje również 

oprogramowanie HDDtoGO oraz OStoGo.  
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ADATA planuje w najbliższym czasie rozszerzyć swoją ofertę 

dysków przenośnych SSD o dwa kolejne modele: ekstremalnie 

odporny SE730 ze złączem USB Type-C oraz elegancki SC660. 

Tagi: ADATA, ADATA Premier SV620, ADATA SV620, ADATA 

SE730, ADATA SC660, dysk zewnętrzny SSD, dysk przenośny 

SSD, SSD, niedrogi dysk SSD z USB 3.0, dysk dla grafika, dysk do 

montażu wideo, dysk dla biznesu, wydajny dysk zewnętrzny, 

magazynowanie danych, archiwizacja danych 

 

 

 

Strona produktu (opis i specyfikacja): 

# SV620: http://www.adata.com/en/ext-ssd/feature/389 

Komplet materiałów na Dysku Google: 

# Link: http://bit.ly/2a4MZmc 

 

 

 

O marce ADATA 

 

ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie 

producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci masowych 

oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 2001 roku. Od 

samego początku rozwija się w oparciu o filozofię tworzenia 

innowacyjnych oraz wyjątkowych produktów. Ten prosty przepis, 

realizowany przez ponad dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać 

ofertę marki ADATA i zdobyć zaufanie milionów klientów na całym 

świecie. ADATA kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams. 

 

Więcej informacji: www.adata.com 

ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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