DYSK TWARDY

Dysk twardy
Jedyny w swoim
rodzaju zewnętrzny
dysk twardy z
logotypem firmy
Istnieją tysiące dysków twardych dostępnych na
rynku. Są to wersje przeznaczone do detalicznej
sprzedaży z wysoką wydajnością i w
konkurencyjnych cenach. Główną wadą jest to, że
nie mogą być spersonalizowane logotypem bądź
zdjęciem, co sprawia, że są one nieprzydatne do
wykorzystania jako osobisty prezent lub
ekskluzywny upominek. Właśnie to jest powodem,
dla którego stworzyliśmy zewnętrzny dysk twardy,
który można zadrukować w całości przekazem,
wiadomością czy zdjęciem.
Mamy dwie wersje, każda z indywidualnymi
cechami. Wybierz stylowy zewnętrzny dysk twardy
oprawiony w skórę PU lub dysk z nowoczesną
metalową obudową. Oba modele mają więcej niż
wystarczająco miejsca, aby wydrukować obraz w
pełnym kolorze bądź komunikat. To sprawia, że
dyski twarde są odpowiednim osobistym
upominkiem, nagrodą lub ekskluzywnym prezentem
dla najlepszych klientów.

Ekskluzywny prezent lub nagroda
Zdjęcie i logotyp zawsze mają odpowiednie kolory
Chcesz dysk twardy dla siebie?
Nasze dyski twarde można zamówić już od jednej sztuki.

Dysk twardy w skórze PU
•

Luksusowa czarna oprawa

•

Pełnokolorowy doming możliwy w każdym kształcie
i romiarze

Pojemność

320 GB, 500 GB, 1 TB

Technologia

USB 3.0 (5 Gbps)

Twardy dysk

2,5” 5400 rpm SATA II

Kompatybilność

Windows 98SE/ NT/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 7, MAC OS 10.X i wyżej wymienione

Gwarancja i bezpieczeństwo Roczna gwarancja na dysk twardy
Obudowa

Aluminiowa obudowa wykończona wysokiej jakości materiałem skóropodobnym (czarny kolor)

Wymiary

127 x 78,6 x 13,5 mm

Powierzchnia nadruku

Dowolny kształt i rozmiar

Opakowanie

Standardowe opakowanie detaliczne, ochronny pokrowiec

Dodatkowe możliwości
•

Pełnokolorowe logo z akrylowym pokryciem (tzw. doming)

Metalowy dysk twardy
•

Nowoczesna, kolorowa obudowa

•

Możliwość znakowania poprzez nadruk
w pełnym kolorze po obu stronach

Pojemność

320 GB, 500 GB, 1 TB

Technologia

USB 3.0 (5 Gbps)

Twardy dysk

2,5” 5400 rpm SATA II

Kompatybilność

Windows 98SE/ NT/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 7, MAC OS 10.X i wyżej wymienione

Gwarancja i bezpieczeństwo Roczna gwarancja na dysk twardy
Obudowa

Metal z połyskiem, możliwość połączenia różnych kolorów obudowy

Wymiary

120,5 x 77,5 x 14 mm

Powierzchnia nadruku

50 x 100 mm

Opakowanie

Standardowe opakowanie detaliczne, ochronny pokrowiec

Dodatkowe możliwości
•

Dwustronny pełnokolorowy nadruk
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