
Kraków, 13 lutego 2017 r. 

 
 Dysk Plextor M8Se 

zdobywa nagrodę iF Design 
2017 

 

Zaprezentowany na styczniowych targach CES 2017 

dysk SSD dla entuzjastów, Plextor M8Se, otrzymał 

prestiżową nagrodę iF Design 2017. Produkt został 

wybrany spośród 5575 zgłoszonych propozycji, przez 

58 niezależnych członków jury. 

 

Plextor M8Se to kontynuacja serii dysków SSD dla 

wymagających użytkowników, w skład której wchodzi model 

M8Pe i M6e Black Edition. Nowe nośniki będą dostępne w 

czterech wariantach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB, 512 

GB i 1 TB. Do wyboru wersja M.2. 2280, M.2. z radiatorem 

lub wersja kompatybilna ze złączem PCI Express wyposażona 

w podświetlany radiator. Dysk został wyposażony w 

kontroler Marvell 88SS1093, interfejs PCIe 3.0 x4 i protokół 

NVMe. Do przechowywania danych wykorzystano kości 

pamięci Toshiba 15 nm wykonane w technologii MLC NAND 

oraz pamięć podręczną LPDDR 3 (od 512 MB do 2048 MB – 

w zależności od pojemności). Prędkość odczytu i zapisu 

sekwencyjnego w przypadku wersji 1 TB wynosi odpowiednio 

2450 MB/s i 1000 MB/s. Dysk do sprzedaży trafi w czerwcu. 

Ceny nie zostały jeszcze ujawnione. 

 

O nagrodzie iF Design 

 

iF Design Award to jeden z najbardziej liczących się 

konkursów na świecie w dziedzinie designu. Od około 60 lat, 

nagroda iF Design jest przyznawana najbardziej 

innowacyjnym produktom. Udział w tym konkursie biorą 

tysiące firm z całego świata. 

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: 

produkt, opakowanie, komunikacja, architektura i 

architektura wnętrz oraz koncept profesjonalny. Wszystkie 

nagrodzone produkty będą prezentowane na wystawie iF 
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Design w Hamburgu, a także w corocznie wydawanym 

katalogu oraz w aplikacji na urządzenia mobilne. 

 

Tagi: Plextor M8Se, iF Design, SSD, Dysk SSD, NVMe, M.2, 

Marvell, PCIe, PCI Express, MLC NAND, Plextor 

 

O marce Plextor 
 

Plextor to wiodący producent wielokrotnie nagradzanych 
napędów optycznych i urządzeń pamięci masowej. 

Właścicielem marki jest japońska firma Shinano Kenshi. Od 
wprowadzenia na rynek pierwszego napędu CD-ROM, w roku 

1989, Plextor wytrwale dąży do utrzymania wysokiej jakości 
i maksymalnej wydajności oferowanych produktów. 

 

Więcej informacji: www.goplextor.com/pl 
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