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Dyski ADATA HV300 i HD330 – oryginalny 
design dla miłośników dużych pojemności 

 
ADATA zaprezentowała dwa nowe zewnętrzne dyski 
twarde – smukły i elegancki HV300 oraz wytrzymały 

HD330. Oba modele są dostępne w wariantach o 
pojemności do 5 TB. 

 
Model HV300 o grubości 10,3 mm jest jednym z 

najsmuklejszych zewnętrznych dysków marki ADATA. Nośnik 
ma plastikową obudowę, dostępną w czterech kolorach – 

czarnym, czerwonym, białym i niebieskim. 
 

HD330 został z kolei wyposażony w silikonową obudowę, 
pochłaniającą wstrząsy. Chroni ona dysk oraz zapisane na 

nim dane przed skutkami upadków. Nośnik trafi do 
sprzedaży w 3 kolorach – czarnym, niebieskim i czerwonym. 

 

Oba modele zostały wyposażone w specjalny czujnik, który 
zatrzymuje pracę dysku po wykryciu wstrząsu lub upadku. 

Ma to zminimalizować ryzyko pojawiania się błędów oraz 
występowania uszkodzonych sektorów. 

 
Wraz z dyskami użytkownicy otrzymają oprogramowanie 

HDDtoGo, które umożliwia wygodne tworzenie kopii 
zapasowych oraz synchronizację danych. Ponadto nośniki 

obsługują szyfrowanie AES-256 bit oraz interfejs USB 3.1. 
 

Nowe dyski od firmy ADATA będą dostępne w czterech 
wersjach - 1 TB, 2 TB, 4 TB oraz 5 TB. Sugerowane cena 

modelu HV300 o pojemności 1 TB to 309 zł. 
 

Tagi: ADATA, HV300, HD330, dysk, HDD, nośnik, HDDtoGo 

AES-256 bit, USB 3.1, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 5 TB  

 

Strony produktów (opis i specyfikacja): 

#ADATA HV300: http://www.adata.com/pl/feature/551 
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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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