Toshiba zapowiada pamięci Flash USB 2.0 Hi-Speed TransMemory™
o pojemnościach do 128 GB
Zewnętrzne pamięci wyposażono w chowane złącze USB, zapewniające wygodną
ochronę
Düsseldorf, Niemcy, 31 sierpnia 2016 r. — Toshiba Electronics Europe ogłosiła
wprowadzenie na rynek europejski nowej rodziny TransMemoryTM, zewnętrznych pamięci
Flash USB 2.0 zgodnych ze standardem Hi-Speed[1], które sprostają zapotrzebowaniu na
pamięci przenośne o pojemności do 128 GB[2] przeznaczone do przechowywania i
przenoszenia danych.
Nowe pamięci zewnętrzne Flash TransMemory U203 mają białe i stylowe wzornictwo, a
pociągnięcie bocznego przycisku powoduje szybkie schowanie złącza USB. Dzięki temu
pamięci łączą prostotę użytkowania i ochronę urządzenia, kiedy już nie jest używane.
Pamięci są dostępne w pojemnościach 16 GB, 32 GB, 64 GB i 128 GB.
Pamięci TransMemory U203, zbudowane na bazie sprawdzonej technologii Flash NAND
firmy Toshiba, mają złącza USB typu A i są zgodne z systemami Windows Vista™,
Windows® 7, Windows® 8.1 i 10 oraz Mac OS X 10.6.6–10.10.

Sandrine Aubert, menedżer ds. marketingu produktów w Toshiba Electronics Europe,
powiedziała: „Innowacyjna konstrukcja chowanego złącza wprowadzona do najnowszych
pamięci TransMemory jest najlepszą, wygodną ochroną. Te produkty stały się częścią nowej
generacji w konstrukcjach pamięci Toshiba, pozwalając na szybkie i łatwe przechowywanie i
przenoszenie danych”.
Pamięci Flash USB 2.0 TransMemory U203 są objęte pięcioletnią, standardową,
ograniczoną gwarancją.
Wysyłki nowych urządzeń rozpoczną się w czwartym kwartale 2016 r.
Przypisy:
[1] Używany tutaj termin USB 2.0 Hi-Speed jest nazwą specyfikacji, z którą produkt jest zgodny, lecz nie
gwarantuje szybkości jego działania. Standard USB 2.0 nie jest obsługiwany przez systemy Windows® 98 SE
i ME.
[2] W pomiarach pojemności pamięci przyjęto tutaj 1 GB = 1 073 741 824 bajty.
* TransMemory jest znakiem towarowym Toshiba Corporation.
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Informacje o Toshiba Electronics Europe
Toshiba Electronics Europe jest europejską częścią Toshiba Corporation, działającą na rynku elektronicznych
komponentów i uznawaną za jednego z największych na świecie dostawców produktów półprzewodnikowych.
Może pochwalić się jedną z najszerszych w branży ofert, obejmującą układy scalone i elementy dyskretne,
między innymi wysokiej klasy pamięci, mikrokontrolery, układy scalone dedykowane ASIC i standardowe ASSP
do zastosowań w motoryzacji, multimediach, przemyśle, telekomunikacji i w sieciach komputerowych. Firma
oferuje także szeroki wachlarz rozwiązań z dziedziny półprzewodnikowych elementów mocy, a także produkty do
przechowywania danych: dyski twarde HDD, dyski SSD, karty pamięci SD i pamięci USB.
Toshiba Electronics Europe założono w roku 1973 w niemieckim mieście Neuss, a obszar działalności firmy
obejmował projektowanie, wytwarzanie, marketing oraz sprzedaż. Obecnie firma ma siedzibę w Düsseldorfie w
Niemczech oraz filie we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Toshiba Electronics Europe
zatrudnia w Europie około 300 osób. Prezesem jest Akira Morinaga.
Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie www.toshiba.semicon-storage.com.
Więcej informacji o pełnej gamie produktów pamięci dla sektora detalicznego można znaleźć na stronie
www.toshiba-memory.com.
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