
Kraków, 24.01.2018 r. 

ADATA SU650 – SSD z najlepszym stosunkiem 

ceny do pojemności  

Do sprzedaży trafił najnowszy dysk SSD od ADATA – model 

SU650, który powinien zainteresować przede wszystkim 

użytkowników modernizujących starszy komputer lub 

laptopa z dyskiem HDD. 

SU650 to w budżetowy przedstawiciel serii Ultimate - nośników 

SSD z pamięciami 3D NAND od ADATA, który powinien 

zainteresować przede wszystkim użytkowników wymieniających 

dysk HDD na SSD w swoich laptopach i komputerach 

stacjonarnych. 

 

Model SU650 osiąga prędkość do 520/450 MB/s podczas odczytu i 

zapisu danych oraz do 40 000/75 000 IOPS dla losowych operacji 

wejścia-wyjścia. Współczynnik MTBF wynosi 2 mln godzin, 

natomiast nominalna wartość limitu zapisu danych (TBW) to 

70/140/280 TB dla wersji o pojemności 120/240/480 GB. 

 

Dysk obsługuje technologię ECC (Error Correction Code), która 

wykrywa i naprawia błędy powstałe podczas kopiowania. Wydłuża 

to żywotność komórek pamięci i gwarantuje integralność danych. 

Z kolei technologia SLC Cache znacznie przyspiesza transfer 

plików. 

 

SU650 ma zaledwie 7 mm grubości, dlatego jest kompatybilny z 

ultrabookami, notebookami, komputerami stacjonarnymi i 

konsolami. Dołączone do niego oprogramowanie pozwala na łatwe 

tworzenie kopii zapasowych, przenoszenie systemu operacyjnego 

oraz klonowanie całych dysków. 

 

Nośnik jest już dostępny w sprzedaży. Do wyboru są 3 wersje 

pojemnościowe – 120 GB, 240 GB oraz 480 GB. Sugerowane ceny 

to odpowiednio 169 zł, 289 zł i 489 zł. Dyski są objęte 3-letnią 

gwarancją producenta bez limitu zapisu danych. 
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Więcej informacji o ADATA SU650: 

http://www.adata.com/pl/feature/503 

 

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 
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