
Kraków, 17.10.2017 r. 

Dysk ADATA SD700 otrzymał nagrodę Good 

Design 2017 

Zewnętrzny dysk SSD ADATA SD700 otrzymał kolejną 

prestiżową nagrodę za oryginalny projekt obudowy. 

Wyróżnienie Good Design 2017 zostało przyznane przez 

Japan Institute of Design Promotion.  

Dysk mieści się w dłoni i waży zaledwie 75 g. Jest dostępny w 

czarno-żółtym oraz czarnym wariancie kolorystycznym. Jego 

obudowa otrzymała certyfikaty IP68 oraz MIL-STD-810G. Pierwszy 

z nich oznacza odporność na wnikanie wody i pyłów, natomiast 

drugi świadczy o wytrzymałości na upadki oraz wstrząsy. 

Obudowa pomimo swojej odporności zachowała kompaktowy 

rozmiar i atrakcyjny wygląd. Dlatego marka ADATA jest 

zaszczycona faktem, że model SD700 został wyróżniony kolejnym 

prestiżowym wyróżnieniem. Nośnik osiągnął nie tylko sukces w 

kategorii innowacji technologicznej, ale także jako oryginalne 

dzieło sztuki. 

Dysk SD700 został wyposażony w pamięć 3D NAND, która oferuje 

prawie czterokrotnie wyższą wydajność, w porównaniu do 

tradycyjnych dysków HDD. Prędkość podczas kopiowania danych 

dochodzi do 440 MB/s. Nośnik jest dostępny w wersjach o 

pojemności od 256 GB do 1 TB i jest kompatybilny z komputerami 

PC, Mac oraz konsolami. 

O nagrodzie Good Design 

Organizowany przez Japan Institute of Design Promotion (JDP) 

Good Design to coroczny kompleksowy program oceny i 

nagradzania najciekawszych projektów technologicznych. Nagroda 

Good Design wywodzi się z przyznanej po raz pierwszy w 1957 

roku przez Japońskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu nagrody 

„Good Design Selection System”. Od tego czasu, w ciągu ponad 55 

lat, wyróżnienie zostało przyznane około 40 000 wyjątkowych 

projektów. 

Więcej informacji o dysku SD700:  

http://adata.com/us/ext-ssd/feature/441 
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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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