Nowe dyski SSD w formatach mSATA i M.2 od TRANSCENDa
pawel100g, 18 marzec 2014, 13:45
Firma TRANSCEND informuje o wprowadzeniu na rynek nowych
modeli dysków SSD SATA III 6Gb/s M.2 N8S750 i mSATA MSA340.
Ze względu na swój kompaktowy rozmiar dyski te dedykowane są
przede wszystkim do zastosowań w urządzeniach przenośnych.

Dysk M.2 SSD N8S750 SATA III 6Gb/s
TRANSCEND N8S750 zbudowany jest z wysokiej jakości chipów Flash MLC
NAND, wykorzystuje najnowszą wersję SATA III 6Gb/s oraz pamięć podręczną
DDR3. Dysk charakteryzuje się maksymalnymi prędkościami 520MB/s przy
odczycie oraz 330MB/s przy zapisie danych. Dzięki niewielkim rozmiarom dysk
ten może być zamontowany w małych i lekkich urządzeniach mobilnych
wymagających SSD, w tym ultrabookach, notebookach, tabletach, przenośnych
konsolach i smartfonach.
Dysk mSATA SSD MSA340 SATA III 6Gb/s
Dysk TRANSCEND MLC NAND Flash MSA340 wykorzystuje najnowszą wersję
SATA III 6Gb/s, oferuje szybką pamięć podręczną DDR3 oraz transfer danych z
maksymalną prędkością 520MB/s podczas odczytu i 280MB/s przy zapisie.
Transcend mSATA SSD MSA340 jest o 78% mniejszy niż standardowe
2,5-calowe dyski SSD, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w takich
urządzeniach jak tablety, smartfony, ultrabooki, czytniki ebooków, systemy
nawigacji, dekodery, ręczne skanery i mini-PC.
Technologie DevSleep i ISRT
Dyski SSD M.2 N8S750 i mSATA MSA340 oferują pełne wsparcie dla technologii
DevSleep i Intel Smart Response (ISRT). DevSleep pozwala na wyłączenie
zasilania interfejsu SATA, kiedy dysk nie jest używany oraz wznowienie pracy w
ciągu 0,1 s. Technologia Intel Smart Response pozwala na dynamiczny wybór
najczęściej używanych aplikacji oraz automatyczne przechowywanie na dysku
SSD powiązanych danych, co skraca czas dostępu do zasobów dysku przy
jednoczesnym zapewnieniu dużej pojemności tradycyjnego HDD.
Wsparcie zaawansowanych funkcji
Dyski N8S750 i MSA340 są wyposażone w zaawansowane funkcje TRIM i NCQ,
wbudowany system korekcji błędów ECC, opcję inteligentnego zarządzania
blokami oraz kontrolę równomiernego zużycia bloków. Oba modele oferują
pełne wsparcie dla poleceń S.M.A.R.T. i są odporne na wstrząsy.
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Dyski są dostępne w wersjach o pojemności: 32, 64 oraz 128GB, a model
MSA340 również w wersji 256GB.
Ceny:
Sugerowane ceny brutto dysków wynoszą:
MSA340: 199 PLN za wersję 64GB, 295 PLN za wersję 128GB oraz 525 PLN za
wersję 256GB.
Ceny N8S750 nie są jeszcze znane.
Gwarancja:
Dyski N8S750 i MSA340 objęte są 3-letnią gwarancją producenta.
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