H καθημερινότητά μας γίνεται
πιο εύκολη με τη SanDisk!
Αυτόν το χειμώνα, η SanDisk, μια εταιρία της Western Digital,
σας προσφέρει την ιδανική λύση αποθήκευσης και μεταφοράς
δεδομένων για τις σχολικές, πανεπιστημιακές, επαγγελματικές
σας υποχρεώσεις, αλλά και για τη διασκέδασή σας, για τις
φωτογραφίες με τους φίλους ή τους συναδέλφους σας ή τη μουσική
και τις αγαπημένες σας ταινίες. Τα μέσα αποθήκευσης της
SanDisk, είναι ειδικά σχεδιασμένα για κινητά τηλέφωνα, ώστε να
μη χάσετε ούτε ένα αρχείο από τη δουλειά σας και ούτε μία
στιγμή από τις δραστηριότητές σας, αφού σας βοηθάει να
αποθηκεύσετε ή να μεταφέρετε τα δεδομένα σας, να κάνετε backup των αρχείων σας και να ελευθερώσετε χώρο από τις συσκευές
σας, εύκολα, γρήγορα και σε προσιτή τιμή! Με την ευρεία γκάμα
αποθηκευτικών λύσεων SanDisk, θα είστε προετοιμασμένοι για να
ανταποκριθείτε σε οποιαδήποτε απαίτηση
φοιτητικής ή επαγγελματική σας ζωής!
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Άλλωστε, πρόσφατη έρευνα της SanDisk αποκαλύπτει ότι το 40%
των χρηστών[1] κινητών τηλέφωνων διαθέτει κινητό τηλέφωνο με
αποθηκευτικό χώρο 16GB ή μικρότερο. Τα προϊόντα της SanDisk
σας επιτρέπουν να μεγιστοποιήσετε τον αποθηκευτικό χώρο του
τηλεφώνου σας μέχρι και τα 128GB2. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω
από το 50% των χρηστών, αναγκάζονται να διαγράψουν αγαπημένα
αρχεία από τα κινητά τους, προκειμένου να ελευθερώσουν χώρο,
ενώ μια φορά κάθε μήνα1, το ένα τρίτο των χρηστών λαμβάνουν
σχετικό μήνυμα που τους ενημερώνει ότι δεν υπάρχει άλλος
διαθέσιμος χώρος για να αποθηκεύσουν αρχεία (storage full).

Η SanDisk σας προσφέρει πρακτικές και ανέξοδες λύσεις
αποθήκευσης, κατάλληλες για iPhone και Android™ συσκευές, ώστε
να μη χρειαστεί να ανησυχήσετε ποτέ ξανά, μήπως «ξεμείνετε»
ξαφνικά από αποθηκευτικό χώρο στο κινητό σας και δε μπορέσετε
να καταγράψετε όλα τα στιγμιότυπα από τις δραστηριότητές σας ή
την κάθε λέξη από τις εργασίες σας. Επίσης, η χρήση των
αποθηκευτικών λύσεων της SanDisk σας βοηθάει να εξοικονομήσετε
χρήματα, αφού με αυτόν τον τρόπο δε θα χρειαστεί να
αναβαθμίσετε τις συσκευές σας.
Το
SanDisk iXpand™ Flash Drive
είναι ένα φορητό μέσο
αποθήκευσης, σχεδιασμένο να ελευθερώνει αποθηκευτικό χώρο σε
συσκευές
iPhone και iPad[2]. Συνδέοντας απλά την υποδοχή
Lightning που διαθέτει, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα
φωτογραφίες, videos και άλλους τύπους αρχείων μεταξύ
διαφορετικών συσκευών, για να αποφύγετε το μήνυμα «storage
full» κατά τη διάρκεια αποθήκευσης ενός αρχείου. Καθώς είναι
σε θέση να απελευθερώσει πολύ γρήγορα 128 GB πρόσθετο χώρο,
μπορείτε να ρυθμίσετε το iXpand να κάνει αυτόματη αποθήκευση
των δεδομένων σας στο iPhone ή το iPad σας, οποιαδήποτε
στιγμή, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι
οι πολύτιμες αναμνήσεις σας είναι και θα παραμείνουν ασφαλείς.
Το SanDisk iXpand είναι διαθέσιμο σε χωρητικότητες των 32GB,
64GB και 128GB και η τιμή του κυμαίνεται στα 55,9€, 79,9 και
139,9€ αντίστοιχα.
Για τους χρήστες συσκευών Android, η SanDisk έχει κατασκευάσει
USBs τα οποία σας επιτρέπουν να μεταφέρετε αρχεία από το
tablet στο smartphone σας γρήγορα και εύκολα. Μέσα από την
εφαρμογή SanDisk Memory Zone, που είναι διαθέσιμη στο Google
Play, μπορείτε να παρακολουθείτε και να διαχειριστείτε
αποτελεσματικά τη διαθέσιμη μνήμη, να οργανώσετε και να
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που είναι
αποθηκευμένα στην Android συσκευή σας. Τα SanDisk Ultra Dual
USB Drive 3.0 είναι διαθέσιμα σε χωρητικότητες 16GB, 32GB,
64GB και οι τιμές τους είναι 10,99€, 14,99€ και 24,99€
αντίστοιχα. Το SanDisk Ultra Dual USB Type-C Flash drives

διατίθεται σε χωρητικότητες των 16GB, 32GB και 64GB στην τιμή
14,99€, 19,99€ και 29,99€ αντίστοιχα.
[1] Online έρευνα σε δείγμα 4,018 ερωτηθέντων σε Γαλλία,
Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, που διεξήχθη κατά το διάστημα
12 έως 22 Απριλίου 2016

