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ADATA Premier SP550 ze złączem M.2.
Kompaktowy i niedrogi dysk SSD
W Polsce debiutuje dysk SSD ADATA Premier SP550 w
wariancie ze złączem M.2. Jego niewielki format sprawia,
że to interesująca alternatywa dla osób planujących
modernizację laptopa lub komputera mini PC.
ADATA Premier SP550 M.2 2280 to nowy model dysku SSD,
bazujący na konstrukcji docenianego za swoją przystępną cenę
napędu SP550 (SATA 6 Gb/s). Sercem dysku jest sprawdzone
rozwiązanie w postaci czterokanałowego kontrolera SMI 2256 oraz
pamięci flash NAND TLC 19 nm, z buforem SLC. Szybkość
odczytu/zapisu danych to odpowiednio do 560/510 MB/s, przy
ilości operacji wyjścia/wejścia sięgających 75 000 IOPS.
Wprowadzony na rynek wariant wyposażony w złącze M.2
wyróżnia się niezwykle kompaktowym formatem. Jego grubość to
zaledwie 3,5 mm, przy 22 mm szerokości i 80 mm długości.
Możliwość instalacji dysku SSD bezpośrednio w gnieździe M.2 na
płycie głównej, daje użytkownikowi dwie korzyści. Napęd nie
zajmuje dodatkowego miejsca w obudowie, a do pracy nie
wymaga podłączenia żadnych przewodów. Dzięki temu ADATA
SP550 M.2 2280 to idealny dysk SSD do modernizacji ostatniej
generacji laptopów – w tym lekkich i płaskich ultrabooków.
Sprawdzi się także w klasycznych komputerach stacjonarnych oraz
niewielkich maszynach mini PC (HTPC), o ile wyposażone są one w
płytę główną ze slotem M.2. Warto dodać, że swoją
niewygórowaną ceną może konkurować z popularnymi dyskami
SSD korzystającymi z interfejsu SATA 6 Gb/s.
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Podobnie jak podstawowy model ADATA Premier SP550, wariant
M.2 obsługuje tryb DEVSLP, ograniczający zużycie energii. Oferuje
również wsparcie dla technologii korekcji błędów LDPC ECC.
Użytkownicy SP550 M.2 mogą za darmo pobrać do dysku
dedykowane oprogramowanie ADATA SSD Toolbox, pozwalające
monitorować jego pracę w czasie rzeczywistym. Migrację z dysku
HDD na SSD ułatwi dodawany do modelu SP550 program Acronis
True image HD.
Dyski ADATA Premier SP550 M.2 2280 można będzie kupić w
Polsce już pod koniec czerwca. Producent przygotował trzy wersje
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pojemnościowe: 120, 240 i 480 GB. Ich sugerowane ceny
detaliczne to odpowiednio: 179, 279 oraz 489 złotych. Na
wszystkie
wersje
SP550
obowiązuje
3-letnia
gwarancja
producenta, ograniczona limitem zapisu danych do 90 TB.
Tagi: ADATA, ADATA Premier SP550 M.2 2280, ADATA SP550
M.2, dysk SSD, Solid State Drive, dysk półprzewodnikowy, dysk
twardy, dysk M.2, pamięci flash, TLC, ADATA SSD Toolbox, dysk
do laptopa, modernizacja laptopa, SATA 6 Gb/s, Acronis True
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Więcej informacji nt. ADATA Premier SP550 M.2 2280:
# Strona WWW: http://www.adata.com/en/ssd/feature/382
# Galeria zdjęć HiRes i materiałów: http://bit.ly/28JP6cb
O firmie ADATA
ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie
producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci masowych
oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 2001 roku. Od
samego początku rozwija się w oparciu o filozofię tworzenia
innowacyjnych oraz wyjątkowych produktów. Ten prosty przepis,
realizowany przez ponad dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać
ofertę marki ADATA i zdobyć zaufanie milionów klientów na całym
świecie. ADATA kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams.
Więcej informacji: www.adata.com
ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska

KONTAKT
DLA MEDIÓW:
Michał Chrobot
WĘC Public Relations
mchrobot@wec24.pl
+48 537 954 282
www.wec24.pl

