64 GB, 128 GB ve 256 GB*

SanDisk Extreme® Go USB 3.2 Disk
Verilerinizi Kontrol Altına Alın
Önemli Özellikler

Sıkışık teslim tarihlerinin önüne geçmek için kritik içeriklere hızla erişin ve

• Sıkışık teslim tarihleriyle mi

bunları taşıyın. Başarı, her yerde ve her zaman en yüksek hızda ve verimlilikte

karşılaşıyorsunuz? SanDisk Extreme®
Go diski çok büyük dosyalara hızla

performans gösterebilmek anlamına gelir. 400 MB/sn**’ye kadar okuma

erişmenize ve bunları taşımanıza

ve 240 MB/sn**’ye kadar yazma hızları (256 GB*) ile birlikte elit güvenilirlik,

olanak sağlar, böylece yavaşlamak
zorunda kalmazsınız.
• Yüksek kaliteli metal tasarımı sayesinde,
işinizin veya tutkunuzun sizi götürdüğü
her yere bu şık olduğu kadar da
dayanıklı diski getirin.
• Her yerde ve her zaman
güvenebileceğiniz bir diske ihtiyacınız
var, SanDisk Extreme Go diski
güvenilirlik konusunda ünlü SanDisk
saygınlığı ile desteklenir.
• Kritik içerikleri süper hızlı USB 3.2
arayüzü ile aktararak, depolayarak
ve paylaşarak iş akışınızı hızlandırın.
• SanDisk SecureAccess™ şifreleme
yazılımı1 ile kritik dosyaları meraklı
gözlerden uzak tutmaya yardımcı
olacak bir kasa dosyasına koyun.
• Önemli dosyalar yanlışlıkla silindi mi?
Ürünle birlikte gelen RescuePRO
Deluxe veri kurtarma yazılımı2 teklifi ile
(indirmek gerekir) bu dosyaları kolayca
kurtarın.

yavaşlamadan ilerleyebilmeniz için sorunsuz bir iş akışı sunar. Verilerinizi
kontrol altında tutmanızı sağlar, bu sayede buluta erişiminiz olmadığında
bile üretkenliğinizi sürdürebilirsiniz. Tüm bu güçlü performans, dayanıklı
olduğu kadar da zarif şık bir metal tasarımda bulunur.

SanDisk Extreme® Go USB 3.2 Disk
Özellikler
Kapasiteler

64 GB, 128 GB ve 256 GB*

Boyutlar

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

Çalışma szıcaklığı

0°C ila 45°C (32°F ila 113°F)

Depolama sıcaklığı

-10°C ila 70°C (14°F ila 158°F)

Uyumluluk

USB 3.2/USB 3.0 etkindir (USB 2.0 ile geriye dönük olarak uyumludur)

Yazılım

SanDisk SecureAccess™ yazılımı

Garanti

Ömür boyu sınırlı

Daha fazla bilgi için, lütfen
www.sandisk.com adresini ziyaret edin

SanDisk® olarak, veri depolama olanaklarını genişletiyoruz.
25 yıldan uzun süredir, SanDisk’in fikirleri dünya
genelindeki tüketiciler ve işletmelere yönelik yeni nesil
depolama çözümleri sunarak, sektörü dönüştürmeye
yardımcı olmaktadır.

1 GB = 1.000.000.000 bayt. Gerçek kullanıcı depolaması daha azdır.
	395 MB/sn’ye kadar (64 GB ve 128 GB), 400 MB/sn’ye kadar (256 GB) okuma hızları; 100 MB/sn’ye kadar (64 GB), 180 MB/sn’ye kadar (128 GB), 240 MB/sn’ye kadar
(256 GB) yazma hızları.
1
Parola koruması, 128 bit AES şifrelemesini kullanır ve Windows 8, Windows 10 ve macOS v10.9+ tarafından desteklenir.
(Mac cihazlar için yazılım indirilmesi gerekir, bkz www.sandisk.com/secureaccess.)
2
İndirme ve kurulum gereklidir. Kayıt gereklidir; koşullar ve şartlar uygulanır.
SanDisk, SanDisk logosu, SanDisk Extreme, SanDisk Secure Access, Western Digital Corporation şirketinin veya onun iştiraklerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
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