64 GB, 128 GB e 256 GB*

Pendrive SanDisk® Extreme Go USB 3.2
Assuma o controle dos seus dados
Destaques
• Enfrentando prazos apertados?
A unidade SanDisk Extreme® Go
permite que você acesse e mova
arquivos imensos com rapidez, para
que você não precise reduzir a sua
velocidade.
• Leve esta unidade elegante e durável
onde quer que o seu trabalho ou
a sua paixão o leve, graças ao seu
design de metal premium.
• Você precisa de uma unidade com
que possa contar a qualquer hora
e em qualquer lugar, e a unidade
SanDisk Extreme Go tem o
respaldo da renomada reputação
de confiabilidade da SanDisk.
• Acelere o seu fluxo de trabalho
à medida que transfere, armazena
e compartilha conteúdo crítico com
a interface USB 3.2 super rápida.
• Ponha arquivos críticos em uma pasta
protegida para mantê-los afastados de
olhos indiscretos com o software de
criptografia SanDisk SecureAccess1.
• Excluiu arquivos importantes por
acidente? Recupere-os com facilidade
com a oferta software de recuperação
de dados RescuePRO Deluxe incluída2
(necessário download).

Acesse e mova conteúdo crítico rapidamente e fique à frente de
prazos apertados. Sucesso significa ser capaz de ter desempenho de
velocidade de pico e eficiência, sempre, em qualquer lugar. Velocidades
de leitura de até 400 MB/s** e de gravação até 240 MB/s** (256 GB*),
além de confiabilidade de elite oferecem um fluxo de trabalho suave
para que você possa trabalhar da sua maneira sem reduzir a velocidade.
Ele permite que você mantenha seus dados sob controle para que você
possa permanecer produtivo, mesmo quando não tiver acesso à nuvem.
Todo esse desempenho poderoso está alojado em um design de metal
elegante que tem estilo e é durável.

Pendrive SanDisk® Extreme Go USB 3.2
Especificações
Capacidades

64 GB, 128 GB e 256 GB*

Dimensões

0,29 x 0,71 x 2,37 pol; 7,4 x 18,0 x 60,3 mm

Temperatura operacional

32°F a 113°F (0°C a 45°C)

Temperatura de armazenamento

14 °F a 158 °F (-10 °C a 70 °C)

Compatibilidade

Habilitado para USB 3.2/USB 3.0 (compatibilidade reversa com USB 2.0)

Software

Software SanDisk SecureAccess™

Garantia

Limitada vitalícia

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 da SanDisk têm ajudado a transformar a indústria,
fornecendo soluções de armazenamento de última geração
para consumidores e empresas em todo o mundo.
1 GB = 1.000.000.000 bytes. O armazenamento real para o usuário é menor.
Velocidades de leitura de até 395 MB/s (64 GB e 128 GB), 400 MB/s (256 GB); velocidades de gravação de até 100 MB/s (64 GB), 180 MB/s (128 GB), 240 MB/s (256 GB).
A proteção de senha usa criptografia AES de 128 bits e é compatível com Windows 8, Windows 10 e macOS v10.9+.
(Necessário download de software para Mac, consulte www.sandisk.com/secureaccess)
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Necessário download e instalação. Registro obrigatório; termos e condições se aplicam.
SanDisk, o logotipo da SanDisk, SanDisk Extreme e Sandisk Secure Access são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou suas
afiliadas nos EUA e/ou em outros países. macOS é uma marca comercial da Apple Inc. Windows é uma marca comercial ou uma marca registrada da Microsoft
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