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ADATA UV310 – stylowy i wytrzymały 

pendrive 
 

Firma ADATA wprowadziła do swojej oferty elegancki i 

funkcjonalny pendrive - UV310. Nowy model ma 

wodoodporną obudowę w całości wykonaną z metalu oraz 

wydajną pamięć flash.  

UV310 to jednobryłowa konstrukcja, wykonana ze stopu cynku. 

Piaskowana powierzchnia zapewnia większą odporność na 

zarysowania i zabrudzenia. Zastosowanie takiej konstrukcji to nie 

tylko dbałość o estetykę, ale także sposób na zapewnienie 

wysokiej wytrzymałości.  

Nowy pendrive, dzięki zastosowaniu technologii COB (Chip-On-

Board), jest w pełni odporny na wodę, kurz, wstrząsy i upadki. 

Łączność odbywa się przez port USB 3.1, a maksymalne prędkości 

transferu to 100/30 MB/s dla odczytu i zapisu danych.  

Model UV310 jest kompatybilny z niemal wszystkim urządzeniami, 

wyposażonymi w port USB – komputerami, smartfonami, 

tabletami, telewizorami, konsolami do gier, ramkami 

fotograficznymi i odtwarzaczami muzyki.  

Pendrive jest mały i lekki – jego wymiary to zaledwie 39 x 12,2 x 

4,5 mm, a waga to tylko 4,7 grama. Jego funkcjonalność 

dodatkowo zwiększa uchwyt, który umożliwia przypięcie 

pendrive’a np. do kluczy. 

ADATA UV310 trafi do sprzedaży w Polsce w kwietniu, w 

wariantach o pojemności 16, 32 i 64 GB. Ceny nie są jeszcze 

znane. Model UV310 będzie objęty dożywotnią gwarancją 

producenta.  

Tagi: ADATA, ADATA UV310, metalowy pendrive, pendrive, 

wodoodporny, pamięć USB, pyłoodporny, wstrząsoodporny, 

wytrzymały, USB 3.1, COB, Chip-on-Board, 16 GB, 32 GB, 64 GB 

Więcej informacji o pamięci USB UV310: 

http://pl.adata.com/pl/ufd/feature/462  
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O firmie 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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