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ADATA UV100F – klasyczny pendrive w 
świątecznej odsłonie 

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, 

ADATA wprowadza do sprzedaży specjalną edycję 

klasycznej pamięci flash. Urządzenia z tej serii będą 

świetnym pomysłem na drobny upominek dla najbliższych.  

UV100F to pendrive o klasycznej konstrukcji bez zatyczki wtyku 

USB. Nowe pamięci flash mają nadrukowane na obudowach 

tematyczne motywy – Mikołaja i śnieżnego bałwana. Sprzedawane 

są w specjalnych, świątecznych opakowaniach. 

Nośnik ADATA jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi 

urządzeniami, które są wyposażone w port USB – komputerami, 

smartfonami, tabletami, telewizorami, konsolami do gier, ramkami 

fotograficznymi i odtwarzaczami muzyki. 

Pendrive jest mały i lekki – jego wymiary to zaledwie 41 x 19 x 6 

mm, a waga to tylko 4 gramy. Jego funkcjonalność dodatkowo 

zwiększa otwór w obudowie, który umożliwia przypięcie pendrive’a 

np. do kluczy. Łączność odbywa się poprzez port USB 2.0 

Model UV100F trafi wkrótce do sprzedaży i będzie dostępny w  

dwóch wersjach pojemnościowych – 16 i 32 GB, które różnią się 

także nadrukiem. Sugerowane ceny to odpowiednio 29,99 zł oraz 

45 zł. Pendrive zostanie objęty wieczystą gwarancją producenta. 

Tagi: ADATA, UV100F, pendrive, pamięć flash, USB 2.0, 16 GB, 

32 GB 

Strona produktu (opis i specyfikacja): 

#ADATA UV100F: http://www.adata.com/pl/feature/526 
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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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