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ADATA HC660 i SC660. Dwa dyski, dwie 

prędkości, jedno oblicze  

ADATA zaprezentowała nową serię zewnętrznych dysków 

HDD oraz SSD z interfejsem USB 3.0. Wyróżnia je 

niskoprofilowa, elegancka obudowa z piaskowanego 

aluminium. 

Nowe dyski przenośne USB 3.0 od ADATA to wspólny dla obu 

modeli stylowy wygląd i dwie skrajnie różne filozofie 

przechowywania danych. ADATA HC660 oraz SC660 są na 

pierwszy rzut oka bliźniaczo do siebie podobne, ale dzieli je 

zastosowana technologia: HDD i SSD. W obu dyskach 

zewnętrznych wykorzystano identyczną obudowę, wykonaną z 

wysokiej jakości piaskowanego stopu aluminium o tytanowym 

kolorze. Ma ona zaledwie 9,6 mm grubości, a dzięki matowej 

fakturze nie widać na niej ani odcisków palców, ani drobnych 

zarysowań.  

Pierwszy z dwóch nowych modeli, ADATA HC660, to rozwiązanie 

bardziej klasyczne, dedykowane dla osób poszukujących dysku 

przenośnego o dużej pojemności. Model ten wykorzystuje dysk 

talerzowy (HDD) o pojemności 1 lub 2 TB – przeznaczony do 

magazynowania dużych ilości danych: zdjęć, filmów czy plików 

MP3.  

Możliwości dysku ADATA SC660 opartego na nośniku 

półprzewodnikowym (SSD) o pojemności 240 lub 480 GB powinni 

docenić natomiast najbardziej wymagający użytkownicy. Może on 

pełnić rolę szybkiego napędu zewnętrznego, który umożliwia 

natychmiastowy dostęp do zapisanych na nim plików. SC660 jest 

na tyle wydajny, że przechowywane na nim prezentacje czy 

materiały wideo można edytować w locie, bez konieczności 

kopiowania ich na dysk twardy komputera. Szybkość transferu 

danych w przypadku nośnika SSD sięga 440 MB/s. SC660 jest 

więc nawet trzy razy wydajniejszy od typowego pendrive USB 3.0. 

Nowe dyski zewnętrzne są wyjątkowo poręczne i bez problemu 

zmieszczą się nawet w kieszeni. Ich metalowa obudowa ma 

wymiary 120 x 76 x 9,6 mm. ADATA HC660 waży 124 g, 
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natomiast model SC660 zaledwie 80 g. Oba napędy wykorzystują 

złącze USB 3.0.  

Sugerowana cena detaliczna modelu HC660 wynosi 249 złotych 

dla wersji o pojemności 1 TB lub 449 złotych dla wersji 2 TB. 

Model SC660 dostępny będzie w cenie 349 złotych za wariant 240 

GB oraz 579 złotych za wariant 480 GB. Nowe dyski zewnętrzne 

ADATA pojawią się w Polsce już pod koniec sierpnia. 

Tagi: ADATA, ADATA HC660, ADATA SC660, dysk zewnętrzny 

SSD, dysk przenośny SSD, SSD, 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): 

# http://www.adata.com/en/hdd/feature/406 

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

Komplet materiałów na Dysku Google: 

# Link: http://bit.ly/2bq03mq 

 

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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