ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ 23%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

SSD Disks (Εσωτερικοί)

HDTS225EZSTA
(4051528060270)

Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης 2,5" της Toshiba
Χωρητικότητα 256 GB
Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής έως και 557/533 Mbs (ATTO
Disk Benchmark 2.46)
Περιλαμβάνει πρόσβαση σε λογισμικό κλωνοποίησης

Δείτε το μοντέλο 8

229,00 €

256 GB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

HDTS251EZSTA
(4051528060263)

Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης 2,5" της Toshiba
Χωρητικότητα 512 GB
Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής έως και 557/533 Mbs (ATTO
Disk Benchmark 2.46)
Περιλαμβάνει πρόσβαση σε λογισμικό κλωνοποίησης

Δείτε το μοντέλο 8

399,00 €

512 GB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ο σκληρός δίσκος STOR.E CANVIO Desktop είναι ένας έξυπνος
και γρήγορος τρόπος για να διατηρείτε τα αγαπημένα σας αρχεία
και αναμνήσεις. Η θύρα USB 3.0 προσφέρει απίστευτες
ταχύτητες, ενώ είναι συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις, ώστε να
HDWC120EW3J1 μπορείτε να συνδέετε το σκληρό δίσκο σε συσκευές USB 2.0
Black & White
χωρίς προβλήματα. Το προφορτωμένο λογισμικό NTI® Backup
Now EZ™ αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας για την προστασία των αρχείων σας. Η
κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης προσφέρει επιπλέον
προστασία από εισβολείς.

Δείτε το μοντέλο 8

99,00 €

2 TB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ο σκληρός δίσκος STOR.E CANVIO Desktop είναι ένας έξυπνος
και γρήγορος τρόπος για να διατηρείτε τα αγαπημένα σας αρχεία
και αναμνήσεις. Η θύρα USB 3.0 προσφέρει απίστευτες
HDWC130EK3J1 ταχύτητες, ενώ είναι συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις, ώστε να
Black μπορείτε να συνδέετε το σκληρό δίσκο σε συσκευές USB 2.0
HDWC130EW3J1 χωρίς προβλήματα. Το προφορτωμένο λογισμικό NTI® Backup
Now EZ™ αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση δημιουργίας
Black & White
αντιγράφων ασφαλείας για την προστασία των αρχείων σας. Η
κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης προσφέρει επιπλέον
προστασία από εισβολείς.

Δείτε το μοντέλο 8

129,00 €

3 TB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ο σκληρός δίσκος STOR.E CANVIO Desktop είναι ένας έξυπνος
και γρήγορος τρόπος για να διατηρείτε τα αγαπημένα σας αρχεία
και αναμνήσεις. Η θύρα USB 3.0 προσφέρει απίστευτες
ταχύτητες, ενώ είναι συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις, ώστε να
μπορείτε να συνδέετε το σκληρό δίσκο σε συσκευές USB 2.0
χωρίς προβλήματα. Το προφορτωμένο λογισμικό NTI® Backup
Now EZ™ αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας για την προστασία των αρχείων σας. Η
κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης προσφέρει επιπλέον
προστασία από εισβολείς.

Δείτε το μοντέλο 8

169,00 €

4 TB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

HDTB105EK3AA
(4026203933118)

Μεταφέρετε γρήγορα αρχεία με το SuperSpeed USB 3.0 και
αποθηκεύστε δεδομένα έως και 500 GB στους εξωτερικούς
σκληρούς δίσκους STOR.E BASICS. Εύκολοι στη χρήση και
προς τα πίσω συμβατοί με το USB 2.0, οι εξωτερικοί σκληροί
δίσκοι STOR.E BASICS είναι έτοιμοι για χρήση με τα Windows
της Microsoft χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση νέου λογισμικού.

55,00 €

500 GB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

HDTB110EK3BA
(4026203933132)

Μεταφέρετε γρήγορα αρχεία με το SuperSpeed USB 3.0 και
αποθηκεύστε δεδομένα έως και 1 TB στους εξωτερικούς
σκληρούς δίσκους STOR.E BASICS. Εύκολοι στη χρήση και
προς τα πίσω συμβατοί με το USB 2.0, οι εξωτερικοί σκληροί
δίσκοι STOR.E BASICS είναι έτοιμοι για χρήση με τα Windows
της Microsoft χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση νέου λογισμικού.

79,00 €

1 ΤΒ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

STOR.E CANVIO 3,5" USB 3.0 Black & White

HDWC240EK3J1
Black

STOR.E BASICS 2,5" USB 3.0

HDTB120EK3CA
(4051528035759)

Μεταφέρετε γρήγορα αρχεία με το SuperSpeed USB 3.0 και
αποθηκεύστε δεδομένα έως και 1 TB στους εξωτερικούς
σκληρούς δίσκους STOR.E BASICS. Εύκολοι στη χρήση και
προς τα πίσω συμβατοί με το USB 2.0, οι εξωτερικοί σκληροί
δίσκοι STOR.E BASICS είναι έτοιμοι για χρήση με τα Windows
της Microsoft χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση νέου λογισμικού.

119,00 €

2 ΤΒ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

STOR.E CANVIO USB 3.0
HDTC705EW3AA
White,
HDTC705ER3AA
Red,
HDTC705EK3AA
Black

Με τον νέο εξωτερικό σκληρό δίσκο STOR.E CANVIO ,
απολαμβάνετε τα καλύτερα από όλες τις απόψεις: την
ικανοποίηση ότι αποθηκεύετε τα δεδομένα σας με ασφάλεια και
την ελευθερία πρόσβασης σε αυτά κατά τις μετακινήσεις σας.

Δείτε το μοντέλο 8

60,00 €

500 GB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

HDTC710EW3AA
White,
HDTC710EL3AA
Blue,
HDTC710EK3AA
Black

Με τον νέο εξωτερικό σκληρό δίσκο STOR.E CANVIO ,
απολαμβάνετε τα καλύτερα από όλες τις απόψεις: την
ικανοποίηση ότι αποθηκεύετε τα δεδομένα σας με ασφάλεια και
την ελευθερία πρόσβασης σε αυτά κατά τις μετακινήσεις σας.

Δείτε το μοντέλο 8

85,00 €

1 TB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

HDTC720EW3CA
White,
HDTC720ES3CA
Silver,
HDTC720EK3CA
Black

Με τον νέο εξωτερικό σκληρό δίσκο STOR.E CANVIO ,
απολαμβάνετε τα καλύτερα από όλες τις απόψεις: την
ικανοποίηση ότι αποθηκεύετε τα δεδομένα σας με ασφάλεια και
την ελευθερία πρόσβασης σε αυτά κατά τις μετακινήσεις σας.

Δείτε το μοντέλο 8

129,00 €

2 TB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

PA4274E-1HE0
Orange,
PA4272E-1HE0
Black,
PA4271E-1HE0
Green

Παρουσιάζουμε τη σειρά STOR.E PARTNER -- κομψοί
εξωτερικοί σκληροί δίσκοι για την αποθήκευση των δεδομένων
σας! Οι διακριτικές μεταλλικές αντανακλάσεις και οι χαραγμένες
κουκκίδες αναδεικνύουν την αισθητική των δίσκων σε ένα γερό
περίβλημα από καουτσούκ. Μεταφέρετε γρήγορα αρχεία
πολυμέσων από το laptop σας μέσω της θύρας SuperSpeed USB
3.0. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα των
δεδομένων σας και να τα επαναφέρετε με το προφορτωμένο
λογισμικό Nero® BackItUp & Burn Essentials.

Δείτε το μοντέλο 8

60,00 €

500 GB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

PA4282E-1HJ0
Black,
PA4281E-1HJ0
Green,
PA4284E-1HJ0
Orange,
PA4283E-1HJ0
Blue,
PA4285E-1HJ0
Brown

Παρουσιάζουμε τη σειρά STOR.E PARTNER -- κομψοί
εξωτερικοί σκληροί δίσκοι για την αποθήκευση των δεδομένων
σας! Οι διακριτικές μεταλλικές αντανακλάσεις και οι χαραγμένες
κουκκίδες αναδεικνύουν την αισθητική των δίσκων σε ένα γερό
περίβλημα από καουτσούκ. Μεταφέρετε γρήγορα αρχεία
πολυμέσων από το laptop σας μέσω της θύρας SuperSpeed USB
3.0. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα των
δεδομένων σας και να τα επαναφέρετε με το προφορτωμένο
λογισμικό Nero® BackItUp & Burn Essentials.

Δείτε το μοντέλο 8

85,00 €

1 TB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

99,00 €

250 GB
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
GOLDEN

STOR.E PARTNER USB 3.0

1,8'' Golden USB 2.0

PA4217E-1HB5
(4026203710917)

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, ανθεκτικό στις γρατζουνιές
και τα δακτυλικά αποτυπώματα για τη νέα γενιά συμπαγών και
αξιόπιστων μονάδων σκληρών δίσκων.

* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση.
* Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο.

