Lenovo™ USB-C™ SSD

KAŽDÝ ASPEKT VAŠEHO DIGITÁLNÍHO SVĚTA.
VŠECHNO NA JEDNOM MÍSTĚ.

1TB ÚLOŽIŠTĚ NA DLANI VAŠÍ RUKY
Každý den jsme aktivní v digitálním světe, ať už to jsou sociální média, práce v kanceláři nebo vaše
koníčky. Neustále rozšiřujeme naše digitální knihovny a evidentně v tom budeme pokračovat i
nadále. . Se 3 variantami úložné kapacity a modernizovaným designem je USB-C ™ SSD Lenovo
dokonalým doplňkem k vašemu digitálnímu životnímu stylu. Stačí připojit disk k jakémukoli
zařízení a okamžitě máte přístup k vašim fotografiím ve vysokém rozlišení, hudbě, HD videím a
dalším souborům.

NOVO

Skvělý vzhled

Na velikosti záleží

Ultra rychlý

Lenovo USB-C™ SSD
přináší texturovaný design
a je velký jako platební
karta. Je tak maximálně
atraktivní, praktický a
ergonomický - co víc byste
si mohli přát?

S variantami velikosti
úložiště 256 GB, 512 gB a
1 TB vám Lenovo USB-C™
SSD poskytuje maximální
flexibilitu ve výběru
většího a ještě většího
úložiště.

USB-C™ a SSD poskytují
rychlost přenosu dat až
430 mB/s, takže nikdy
nemusíte čekat.
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Lenovo™ USB-C™ SSD
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Kapacita
256 gB, 512 gB a 1 TB

Rozměry
(mm) : 89 x 54 x 7.5
Hmotnost
Začíná na 35 g ± 3 g

Čísla dílů
256 GB : gXB0m70262
512 GB : gXB0m70263
1 TB
: gXB0m85736

Barva
Tmavě šedá

Obsah balení
• Kabel z USB-A do USB-C™
• Kabel z USB-C™ do USB-C™
• Kožené pouzdro pro úložiště
• Záruční list

Rozhraní
USB 3.0 Typ C™ generace 1
Maximální rychlost čtení
430 mB/s
Napětí
5V

Záruka
1 rok
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