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ADATA UC360 i UC370 – małe, 

wytrzymałe i uniwersalne pendrive’y 2-

w-1 
 

Firma ADATA wprowadziła do swojej oferty dwa nowe 

pendrive’y - UC360 i UC370. Oba modele posiadają 

konstrukcję 2-w-1, wykorzystują protokół OTG i są 

wykonane z metalu.  

ADATA UC360 posiada złącza USB-A oraz Micro USB i waży 

zaledwie 3,8g. UC370 wyposażony jest w złącze USB-A oraz 

najnowsze USB-C. 

Nowe pendrive’y, dzięki zastosowaniu wytrzymałej, metalowej 

obudowy oraz technologii COB (Chip-On-Board), są w pełni 

odporne na wodę, kurz, wstrząsy i upadki. Ich funkcjonalność 

dodatkowo zwiększa uchwyt, który umożliwia przypięcie np. do 

kluczy. 

Łączność odbywa się przez port USB 3.1 z wykorzystaniem 

protokołu OTG (on the go). Dzięki niemu urządzenia nie wymagają 

instalacji sterowników i działają od razu po podłączeniu. 

Maksymalne prędkości transferu to 100/30 MB/s dla odczytu i 

zapisu danych. Oba pendrive’y są kompatybilne z Windows, Mac 

OS, Android oraz wieloma platformami takimi jak telewizory Smart 

TV czy konsole. 

ADATA UC360 i UC370 dostępne są w wariantach o pojemności 

16, 32 i 64 GB. Ceny nie są jeszcze znane.  
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Więcej informacji o pamięci USB UC370: 

http://www.adata.com/us/feature/475 

 
 

 
 

INFORMACJA 
PRASOWA 

 
Czerwiec 2017 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
KONTAKT 

DLA MEDIÓW: 

 
Łukasz Warchoł 

WĘC Public Relations 

lwarchol@wec24.pl 
+48 535 954 212 

www.wec24.pl 

mailto:lwarchol@wec24.pl
http://www.wec24.pl/


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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