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Datasheet
ADATA ADATA DashDrive Elite HE720
Maximální přenositelnost a styl

Disk ADATA DashDrive Elite HE720 vnáší do ukládání dat nový rozměr. Spojuje
vysokou úložnou kapacitu s přenositelností a stylem, a vzniká tak dokonalý
společník na cesty. S kapacitou 500 GB nebo 1 TB pojme velké množství souborů a
dat a díky provedení s tloušťkou 8,9 mm jde o nejtenčí pevný disk na světě, který
se velmi snadno přepravuje.
Nejtenčí externí pevný disk na světě

Disk HE720 se pyšní rekordně tenkým profilem s tloušťkou pouze 8,9 mm a
představuje spojení špičkového výkonu s elegantním stylem.
Elegantní textura s broušeným povrchem

Pouzdro z leštěné nerezavějící oceli s ochrannou vrstvou poskytuje odolnost
vůči poškrábání s tvrdostí 9H, která brání poškození a poničení povrchu i při
dlouhodobém používání.
Zálohování jedním dotykem

Veškerá data lze automatický zálohovat a synchronizovat jediným dotykem.
Zářivě modrý indikátor LED

Disk HE720 disponuje jasně modrým indikátorem LED, který září skrz šasi a
informuje o stavu napájení a přenosu dat.
Výkon rozhraní SuperSpeed USB 3.0

Disk HE720 je vybaven přenosovým rozhraním SuperSpeed USB 3.0, které je
téměř třikrát rychlejší než rozhraní USB 2.0.
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ADATA DashDrive Elite HE720
Technické parametry
Kapacita pevného disku

500 GB / 1 TB

Vyžadované rozhraní

USB 3.0, USB 2.0

Indikátor LED

Modrý indikátor stavu napájení a přenosu dat

Barva

Stříbrná

Rozhraní
USB 3.1 1. generace (USB 3.0) celkem x1 Napájení z portu USB
Rozhraní

USB 3.0

Síťové protokoly
Správa zálohování

Software ADATASync pro zálohování složky, obnovu souborů a synchronizaci složky
Instalace softwaru je uložena na pevném disku

Vyžadované rozhraní

USB 3.0, USB 2.0

Podporované operační systémy

Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows Vista®
Windows® XP
Linux
Mac OS X

Klasifikace návrhu
Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Rozměry (Š x H x V)

79 x 117 x 8,9 mm

Hmotnost

0,164 kg

Provozní teplota okolí

5 až 50 °C

Teplota okolí při skladování

-40 až 60 °C

Obsah balení
DashDrive HE720, kabel USB 3.0, Úvodní příručka

Informace pro objednání
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S26391-F6048-L405

EAN: 4053026775113

500 GB

S26391-F6048-L410

EAN: 4053026775120

1 TB
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Další informace

Další informace
In addition to Fujitsu ADATA DashDrive Elite
HE720, Fujitsu provides a range of platform
solutions. They combine reliable Fujitsu
products with the best in services, know-how
and worldwide partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2019-11-07 CE-EN
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Learn more about Fujitsu ADATA DashDrive
Elite HE720, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se
zaměřujeme na řešení problémů ekologické
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami a/nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
Omezení odpovědnosti
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
a/nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
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