
Mais espaço para seu gadget 
suários de iPad, iPhone e iPod 
Touch têm o privilégio de usar 
no dia-a-dia os gadgets mais 

cobiçados do mercado. Mas apesar 
das funcionalidades e aplicativos 
geniais, essas pessoas sofrem na hora 
de expandir o espaço dos dispositivos 
para mais conteúdos, quando o 
armazenamento chegou ao limite, por 
causada limitações da Apple-sem 
portas para conexão com periféricos. 
Muitos já pensam em pagar para . 
trocar um iPad 16GB, por exemplo, 
por um iPad 32GB apenas para 
resolver esse problema de transporte 
de mais dados em seu tablet. Mas, 
para esse público, a fabricante 
Kingston trouxe para o mercado 
brasileiro o Wi-Drive, um dispositivo 
criado para guardar, transportar, 
acessar e, o mais importante, 
compartilhar documentos, imagens, 
músicas e vídeos. 

"O grande diferencial do produto 
não é apenas o armazenamento de 

dados, mas também permitir o 
compartilhamento de arquivos com 
outras pessoas, além de aumentar a 
longevidade do tablet", explica José 
Alberto Gervasio, diretor de 
Operações da Kingston do Brasil. Esse 
compartilhamento, lembra ele, ocorre 
sem passar por uma chatice dos 
gadgets Apple: a obrigatoriedade de 
passar pelo programa iTunes. Três 
pessoas podem, numa 
reunião, compartilhar 
com seus dispositivos 
planilhas, 

apresentações, filmes 
e fotos em tempo real, 
numa transmissão de dados via Wi-Fi 
e a uma distância de até 10 metros, 
sem qualquer interferência de 
desempenho. Gervásio avisa que é 
possível um compartilhamento de até 
seis pessoas mas não com a mesma 
qualidade e velocidade de acesso. A 
bateria é recarregável com até quatro 
horas de uso contínuo e a conexão Wi-

Fi pode ser criptografada e protegida 
por senha - uma necessidade em 
tempos de cybercrimes. 

O gerente de Desenvolvimento de 
Negócios da Kingston, Gerardo 
Rocha,bate na mesma tecla de que o 
Wi-drive não é um simples HD 
externo, mais sim um "dispositivo de 

execução de mídia streaming 
em tempo real". Outra 

visão do dispositivo é 
que ele pode ser uma 
mini-rede sem 

necessidade de um roteador. 

"Mas também, em algum local com 
sinal de internet, ele funciona como 
mini-roteador", acrescenta Gervásio. 
No teste para a imprensa, um 
jornalista lembrou que há alguns 
concorrentes que oferecem HDs com 
mais capacidade de armazenamento 
com execuções semelhantes, porém 
ressaltou serem mais pesados e 
menos resistentes que o Wi-Drive que 
é compacto (cabe no bolso) e possui 

memória Flash em SSD (disco em 
estado sólido), menos sujeito à perda 
de dados porque não tem partes 
móveis para guardá-los. 

No teste com um iPhone 3S, bastou 
baixar da App Store o aplicativo e 
fazer a busca pelo aparelho ligado. 
Em poucos segundos, já surgiam na 
tela pastas de textos, fotos, arquvos e 
filmes. Aexibiçãodofi lmeTron, por 
exemplo, não teve interferências que 
congelassem ou interrompessem a 
fi lmagem. O Wi-Drive também pode 
ser utilizado com o KindleFire, da 
Amazon e também para dispositivos 
externos com sistemas operacionais 
Android e Windows, além de TV. 

Disponível nas capacidades de 
16GB e 32GB, o preço sugerido do Wi-
Drive é R$ 220 e R$ 450 
respectivamente. Um versão com 64 
GB está sendo regularizada pela 
Anatel e deve custar em torno de R$ 
600, segundo estimativa da Kingston. 

Fernando Porto 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 17 abr. 2012, Economia, p. 23




