250 GB, 500 GB, 1 TB*

SSD Portátil SanDisk Extreme®
Armazenamento de alta velocidade para fotografias e vídeos de alta resolução

Destaques

O SSD portátil reforçado SanDisk Extreme® fornece transferências de

• Transferências a alta velocidade

alta velocidade, com velocidades de leitura de até 550 MB/s**, o que

com velocidades de leitura de até
550 MB/s**
• Economize tempo movendo
fotografias e vídeos de alta
resolução com rapidez
• Robusto, resistente a água e a pó1
(Classificação IP55)
• Núcleo de estado sólido resistente
a choques para maior durabilidade3
• Tamanho de bolso compacto
• Construído pela SanDisk®, líder em
tecnologia e pioneira do SSD atual,
para fornecer desempenho superior

faz com que ele seja perfeito para salvar e editar fotos e vídeos de
alta resolução. Sua classificação IP55 significa que ele pode desistir
a chuva, respingos, derramamentos e pó.1 Com capacidade até 1 TB, ele
é perfeito para longas sessões de fotografia, para levar seu portfólio
com você ou para fazer backup do seu trabalho. Compacto e projetado
para caber na palma da mão, o SSD portátil SanDisk Extreme funciona
com computadores PC e Mac, e vem com uma garantia de 3 anos.3

Especificações do SSD Portátil SanDisk Extreme®
Capacidades disponíveis:

250 GB, 500 GB, 1 TB

Dimensões (A x L x C):

0,348 x 1,951 x 3,787 pol. (8,850 x 49,550 x 96,200 mm)

Temperatura operacional:

0°C a 45°C

Temperatura de armazenamento:

–20°C a 70°C

Interface:

USB 3.1 Gen 2

Durabilidade:

Classificação IP55 para resistência a água e a pó

Resistente a Choques:

até 1500 G

Resistente a Vibração:

5 gRMS, 10-2000 HZ

Garantia:

3 anos; limitada de 3 anos (apenas nos EUA)

Para obter mais informações, visite
www.sandisk.com

Na SanDisk®, estamos expandindo as possibilidades
do armazenamento de dados. Por mais de 25 anos, as
ideias do SanDisk têm ajudado a transformar a indústria,
fornecendo soluções de armazenamento de última
geração para consumidores e empresas em todo o mundo.
Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | EUA

* 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. O armazenamento real para o usuário é menor.
**	Baseado em teste interno; o desempenho pode ser inferior, dependendo da capacidade da unidade, do dispositivo host, do SO e do aplicativo. 1 MB =
1.000.000 bytes.
1
	IEC 60529 IP55: Testado para resistir a fluxo de água (30 kPa) por 3 min.; o contato limitado com pó não interfere com a operação. Deve ser limpo e seco
antes do uso.
2
Consulte www.sandisk.com/wug.
3
Resistente a choque (até 1500 G) e resistente a vibração (5 gRMS, 10-2000 HZ), temperatura não operacional (de -20°C a 70°C), temperatura operacional
(de 0°C a 45°C).
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