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XPG SX8000: Najwydajniejszy dysk SSD od 

ADATA 

ADATA SX8000 to nowy model dysku półprzewodnikowego 

ze złączem M.2 przeznaczony dla entuzjastów sprzętowych 

oraz graczy.  

XPG SX8000 jest pierwszym dyskiem SSD w ofercie ADATA, który 

został wyposażony w interfejs PCI-Express i obsługę protokołu 

NVMe. Zastosowanie złącza M.2 2280 umożliwia montaż napędu w 

komputerach stacjonarnych i laptopach. 

Model SX8000 korzysta z kontrolera Silicon Motion SM2260 

zapewniającego obsługę interfejsu PCIe 3.0 x4 oraz protokołu 

NVMe 1.2. Dane są przechowywane na kościach pamięci Micron 3D 

MLC NAND. Dzięki zastosowaniu wydajnych podzespołów dysk 

osiąga prędkość do 2400 MB/s przy odczycie i 1000 MB/s przy 

zapisie danych. Liczba operacji losowego zapisu/odczytu dochodzi 

do 140 000/100 000 IOPS. 

Czas bezawaryjnej pracy (MTBF) tego modelu to aż 2 miliony 

godzin, co jest wartością o 25% wyższą w porównaniu do 

tradycyjnych dysków SSD (oferujących 1,5 miliona godzin). 

Zastosowanie technologii LDPC (Low Density Parity Check) ma 

przynieść większą niezawodność oraz integralność plików, a 

funkcja Data Shaping zadba o równomierne zapisywanie danych 

we wszystkich komórkach pamięci. 

Dyski ADATA XPG SX8000 będą dostępne w sprzedaży w połowie 

października. Do sklepów trafią wersje o pojemnościach: 128, 256 

oraz 512 GB. Ich sugerowane ceny detaliczne to odpowiednio: 

299, 469 i 899 złotych. Dyski będą objęte 5-letnią gwarancją 

producenta. 
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Więcej informacji o dyskach XPG SX8000: 

# http://www.adata.com/en/ssd/feature/423 

 

Grafiki w wysokiej rozdzielczości oraz komplet materiałów 

prasowych (Dysk Google): 

# http://bit.ly/2dXH7ND 
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O firmie ADATA oraz marce XPG 

 

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. 

 

XPG (Xtreme Performance Gear) to linia produktów dedykowanych 

dla graczy oraz entuzjastów. Wyróżniają się one nie tylko 

najwyższą wydajnością, ale również wyjątkowym wzornictwem. 

 

Więcej informacji: www.adata.com 

ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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