
CZARNY PAS I WIELKIE EGO

Przenośne dyski twarde Iomega® eGo™ BlackBelt 500GB USB gwarantują niezrównane 
bezpieczeństwo danych

  
Warszawa, 19 listopada 2009 r. – Firma Iomega, będąca własnością EMC (NYSE: EMC), 
globalny lider w systemach ochrony danych, wprowadza na polski rynek ultraodporne 
przenośne dyski twarde Iomega® eGo™ BlackBelt o pojemności 500 GB z technologią Drop 
Guard™ Xtreme. Nie na darmo nadano im nazwę eGO BlackBelt, gdyż czarny pas (Black 
Belt) w sztukach walk jest oznaką mistrzowskich umiejętności. Dyski Iomega są również nie 
do pokonania, jeśli chodzi o ochronę danych. Wyposażono je w technologię Drop Guard 
Xreme wykorzystującą mechanizmy pozwalające urządzeniom przetrwać upadek z wysokości 
2,1 m, co jest wartością dwukrotnie większą niż średnia na rynku. Wykorzystane materiały 
tłumiące drgania i gumowe ochraniacze obudowy pozwalają przetrwać dyskom nawet w 
najtrudniejszych warunkach, zapewniając nieprzerwany dostęp do danych.  

Właściciele tych pojemnych pamięci mogą być również  dumni z wielkiego „eGo” urządzeń, 
wynikającego z dużej pojemności, topowej stylistyki i perfekcyjnego zestawu 
oprogramowania: EMC® Retrospect® HD i MozyHome™ Online. 

Dysk Iomega® eGo™ BlackBelt wyposażony jest w szybki interfejs USB 2.0 zapewniający 
transfer danych na poziomie 480 MB/s i nie wymaga dodatkowego zewnętrznego zasilacza. 
Może współpracować zarówno z komputerami PC jak i Mac. 

Dyski Iomega dostępne są w Polsce w cenie detalicznej:

Part Number: 34621 eGo™ BlackBelt Portable Hard Drive 500GB, USB 2.0
       

 109,90 Euro brutto
 

Urządzenie chronione jest trzyletnią gwarancją (po rejestracji produktu).



EMC 
Firma EMC Corporation (NYSE: EMC) jest światowym liderem w zakresie produktów, usług i 
rozwiązań z  dziedziny zarządzania i przechowywania informacji pomagającym organizacjom 
efektywnie wykorzystywać posiadane informacje na każdym etapie cyklu ich istnienia. 
Informacje o produktach i usługach firmy EMC można znaleźć w witrynie firmy pod adresem: 
http://poland.emc.com

Iomega 
Iomega Corporation, będąca w całości własnością EMC Corporation, której centrala znajduje 
się w San Diego, jest  światowym liderem innowacyjnych rozwiązań do przechowywania 
danych i bezpieczeństwa sieciowego dla małych przedsiębiorstw, biur domowych i 
konsumentów. Firma sprzedała ponad 410 milionów dysków od czasu powstania w 1980 roku. 
Obecnie portfolio firmy  Iomega zawiera produkty NAS, zewnętrzne dyski twarde, dyski 
multimedialne w tym rodzinę produktów ScreenPlay™ i nagradzane systemy REV® Backup 
Drive. Więcej informacji o firmie i produktach można znaleźć na stronie www.iomega.com. 
Strona dla resellerów znajduje się pod adresem http://www.iomega.com/ipartner. 

# # #
Copyright© 2009 Iomega Corporation.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Iomega, eGo, REV, Drop Guard i StorCenter 
są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi w USA i/lub innych krajach firmy Iomega 
Corporation. EMC, LifeLine, Mozy, MozyHome i Retrospect są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy EMC Corporation lub firm zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością 
odpowiednich firm. 

Dodatkowych informacji udziela 
Anna Sergiel
tel. kom.  606 705 703 
e-mail: Anna.Sergiel@INVENTIVECommunication.pl

INVENTIVE Communication
ul. Słomińskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa
tel. + 48 22 637 57 54 - 56
www.inventivecommunication.pl  
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