Verbatim apresenta a última palavra em
sofisticação e elegância para as unidades
flash USB - o Metal Executive
Charlotte, NC, 06 de janeiro de 2015 - Verbatim,
líder global em tecnologia de armazenamento de
dados, incluindo discos rígidos portáteis, unidades
flash USB, CDs, DBs e cartões de memória, anuncia o mais recente acréscimo à nossa linha de
unidades flash USB - o Metal Executive.
"Nesta nova unidade USB, Metal Executive, convergem estilo e funcionalidade", disse Mark Rogers,
Gerente de Produto - Produtos de Memória Flash, da
Verbatim. "É a solução definitiva em armazenamento
para negócios e profissionais de TI ou outros que
optam pelo aspecto superior e a sensação mais substancial que o metal traz para a experiência do
usuário."

O Metal Executive estará
disponível em prata e
ouro acabamentos

Projetado para os nossos clientes mais exigentes, Metal Executive oferece o máximo
em refinamento e sofisticação. O drive possui um invólucro de metal sem soldagem, de
alta qualidade, totalmente encapsulado com tecnologia Chip on Board (COB) para
resistência à água e maior confiabilidade. Um cordão de segurança também está incluído para maior comodidade. Disponível em 16GB, 32GB e 64GB, a unidade USB Metal
Executive estará à venda em abril de 2015.
Sobre Verbatim:
A empresa tecnológica Verbatim situada nas Américas, Europa, no Oriente Médio/Afrika,
regiões Pacíficas e na Ásia são completamente subsidiárias da empresa Tokyo base
Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltda. A companhia Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) é
uma das maiores do Japão. Verbatim se desenvolve e introduz no mercado produtos inovadores de alta qualidade para armazenar, mover e usar o índice digital. É conhecido como o
líder em mídias óticas, armazenamentos magnéticos e flash e mercados relacionados aos
acessórios, a companhia fornece tecnologias de confiança e produtos que são altamente e
distribuídos em rede de alcance mundial. Para mais informações, contate Verbatim Americas, LLC, 1200 West W.T. Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262. Na Europa, Verbatim
Ltd., Prestige House, 23-26 High Street, Egham, Surrey, TW20 9DU, UK, (+44) 1784 439
781. No Japão, Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd., 4-1-23, Shiba, Minato-ku, Tóquio
108-8415, Japão (+81) 3-5454-3972. Ou visite o site em www.verbatim.com e selecione o
país de sua localização.
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