Basın Bülteni
KIOXIA Corporation yeni markalı tüketici ürünleri portföyünün lansmanını duyurdu

Ürünlerin yüksek enerjili görünümü, tüketicilerin bildiği ve güvendiği üstün kalite, performans ve
güvenilirliği yansıtıyor.

Düsseldorf, Almanya, 15 Nisan 2020 – KIOXIA Europe GmbH (önceki ismiyle Toshiba
Memory Europe), şirketin mikroSD, SD, USB Bellek ve SSD’lerini içeren KIOXIA marka tüketici
ürünlerinin lansmanını duyurmaktan memnunluk duyar. KIOXIA ve grup şirketleri, yeni şirket
ismi altında faaliyet göstermeye 1 Ekim 2019 tarihinde başladı. İşletmeler arası ürünlerinin
marka değişikliğinin ardından, KIOXIA yepyeni görünümlü tüketici ürünlerinin lansmanını da
Nisan 2020’de gerçekleştirdi.
Kapsamlı mikroSD, SD, USB bellek ve SSD dizisiyle, KIOXIA son kullanıcılara dijital hayat
tarzlarını istedikleri yerde istedikleri zaman depolayabilmeleri için özel olarak tasarımlanmış
tüketici ürünleri sunar. KIOXIA’nın tüketici ürünleri, akıllı telefonlar, tabletler ve PC’lerle,
oyunlarda, dijital kameralarda ve başka alanlarda kullanım için ideal olan, aslen bu alanlara
odaklanmış ürünlerdir.

Yeni tüketici ürünlerinde KIOXIA, müşterilerin eski adıyla Toshiba Memory ürünlerinden
beklediği mükemmel kalite, performans ve güvenilirlik standartlarını sürdürmeye büyük önem
vermektedir. KIOXIA, yüksek standartları korumanın yanı sıra, müşterilerin sürekli değişen
taleplerini karşılamak için yenilikçi ve sınıfında lider flash depolama çözümleri geliştirmek ve
üretmek konusunda da kararlıdır.

KIOXIA, bellek ürünlerinin yeni görüntüsüyle gerçekleşen heyecan verici bir deneyim sunar.
Ürün ve ambalaj tasarımı, KIOXIA’nın bağımsız bir flash bellek imalatçısı olarak vizyonunu
yansıtacak şekilde yeni, modern ve renklidir. Her ürün kendine özgü rengi sayesinde (açık mavi,
macenta, sarı, açık gri, açık yeşil, turuncu) hemen göze çarpar ve böylece müşteriler kendi özel
uygulamaları için doğru ürünü kolayca seçer.
Yeni ismi altında KIOXIA heyecan verici yeni flash teknolojisi yaratmak, eksiksiz bir ürün
yelpazesiyle müşterilere daha fazla seçenek sunmak ve her yerde son kullanıcıların KIOXIA’nın
bellek çözümlerinden yararlanmasını sağlamak için her zamankinden daha yenilikçi ve daha
aktif olacaktır. KIOXIA’nın misyonu, ”bellek” geliştirerek heyecan verici bir deneyim yaratmak ve
dünyayı değiştirmektir.
Yeni B2C dizisinin lansmanı Nisan 2020’de başlayacak ve yeni ürünler 2020’nin ikinci
çeyreğinde KIOXIA distribütörlerinde mevcut olacaktır.
KIOXIA Europe hakkında
KIOXIA Europe GmbH (önceki adıyla Toshiba Memory Europe GmbH), dünya çapında önde gelen bir flash
bellek ve katı hal sürücüsü (SSD) tedarikçisi olan KIOXIA Corporation’ın Avrupa’daki bağlı ortaklığıdır. Flash
belleğin icadından bugün çığır açan BiCS FLASH’a kadar, KIOXIA insanların hayatını zenginleştiren ve
toplumun ufkunu genişleten en yeni bellek çözümlerini ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdürmektedir. Şirketin
yenilikçi 3D flash bellek teknolojisi olan BiCS FLASH, gelişkin akıllı telefonlar, PC’ler, SSD’ler, otomotiv ve veri
merkezleri gibi yüksek yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğini şekillendiriyor.
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