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Jakość na wysokich obrotach 
Prestigio w ofercie iSource

Firma iSource, wyłączny dystrybutor Apple na polskim rynku, poszerza 

swoją ofertę o nową markę. Jest nią Prestigio, jeden z najbardziej 

dynamicznych producentów produktów IT. Ofertę wyróżnia kolekcja Racer, 

inspirowana designem samochodów wyścigowych. 

Najnowszą kolekcję reprezentuje doskonały Data Racer II – DR2. To wyjątkowo 
szybki, funkcjonalny dysk zewnętrzny, dla którego zabezpieczenie i przechowywanie 
danych nie stanowi najmniejszego problemu. Ten niewielki dysk, zamknięty w 
obudowie 
o wymiarach 148x94x24mm, posiada aż 320GB pojemności dyskowej i pracuje 
z szybkością 7200 obrotów na minutę, zapewniając błyskawiczny transfer danych 
3Gbits w technologii eSATA. Dla uzyskania dodatkowej mocy, najnowszy Racer 
wyposażony został w port eSATA oraz tryb Turbo, zwiększający szybkość transmisji 
danych do 25%, w porównaniu ze standardowymi modelami dysków.

Co więcej, Data Racer II doskonale się prezentuje. Jego design pochodzi wprost spod 

ołówka projektanta nowych linii samochodów – f irmy Demades Design. 

Zainspirowana legendarnymi modelami samochodów wyścigowych, utrzymana w 

czarno-czerwonej kolorystyce obudowa, doskonale odda dynamiczny charakter 

właściciela. Dysku DR2 nie trzeba chować do szuflady, gdyż będzie ozdobą każdego 

biurka, nie tylko miłośników motoryzacji.

- Data Racer II to rzecz, którą po prostu warto mieć. Jest praktyczny, stylowy, a co 

więcej nowoczesny. Został wykonany z użyciem elementów włókna węglowego 

najwyższej jakości, dzięki czemu jest niebywale lekki – waży zaledwie 270 g – mówi 



Paweł Martyniuk, Product Manager iSource S.A.

Data Racer II doskonale współpracuje z popularnymi systemami operacyjnymi takimi 

jak: Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Mac OS i Linux. Pełną wygodę korzystania 

zapewnia brak konieczności korzystania z dodatkowych źródeł zasilania. Dysk 

korzysta z portu USB 2.0.

Prestigio jest marką Hi-Tech i Hi-Style. Oferta firmy obejmuje peryferia 

komputerowe oraz akcesoria do domu i samochodu. Są to komputery typu desktop i 

nettop, nawigatory GPS, monitory LCD, torby na laptopy, a także urządzenia 

pamięci masowej, takie jak dyski USB flash i zewnętrzne dyski twarde (HDD). 

Podstawą strategii firmy jest używanie najnowszych technologii spotęgowanych 

rygorystyczną kontrolą jakości oraz pragnieniem nadania każdemu produktowi 

wyrazistego,  indywidualnego wyglądu. Firma wprowadziła na rynek światowy swoją 

własną wizję stylu hi-tech. Teraz, dzięki umowie dystrybucyjnej z iSource, mogą się 

tym cieszyć również polscy użytkownicy. Co więcej, sprzęt firmy Prestigio zakupiony 

w iSource objęty jest dwuletnią gwarancją. 

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki znajdują się 
rozwiązania z dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz osób i 
firm, które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści 
multimedialnych. iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne 
systemy dla korporacji.  Obok produktów Apple, portolio iSource obejmuje również marki 
komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, Parallels, Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, 
Lacie, oraz MacAlly. Głównym akcjonariuszem spółki jest fundusz typu private equity AKJ Investment I 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AKJ Investment TFI S.A.


