
Kraków, 9 kwietnia 2018 r. 

 
 

XPG GAMMIX S11 – nowa wersja wydajnego 
dysku SSD dla graczy od ADATA 

 
W gamie urządzeń z serii XPG pojawił się nowy 
wydajny nośnik SSD dla najbardziej wymagających 

użytkowników – model XPG GAMMIX S11. Oferuje on 
prędkość do 3200/1700 MB/s podczas odczytu  

i zapisu danych. 
 

ADATA XPG GAMMIX S11 obsługuje interfejs PCIe Gen3 x4 
oraz protokół NVMe 1.3. Nośnik w formacie M.2 2280 ma 

zamontowany radiator i jest przeznaczony zarówno dla 
komputerów stacjonarnych jak i laptopów.  

 
Dysk został wyposażony w kontroler SM2262 oraz 64-

warstwowe pamięci 3D NAND drugiej generacji. Dzięki temu 
oferuje prędkość do 3200/1700 MB/s oraz do 310/280 tys. 

IOPS podczas odczytu i zapisu danych. GAMMIX S11 

obsługuje też inteligentny bufor SLC Cache. Współczynnik 
MTBF wynosi aż 2 mln godzin.  

 
W modelu GAMMIX S11 zastosowano autorski radiator XPG 

(Xtreme Performance Gear), która obniża temperaturę nawet 
o 10°C podczas pracy pod dużym obciążeniem. Dodatkowo 

technologie Data Shaping i RAID Engine zwiększają 
żywotność tego nośnika i poprawiają stabilność podczas 

codziennej pracy.  
 

Nowy dysk z rodziny XPG wkrótce trafi do sprzedaży. Będzie 
dostępny wersjach o pojemności 240 GB, 480 GB i 960 GB. 

Sugerowana cena dla dwóch pierwszych modeli to 369 zł 
oraz 569 zł. ADATA XPG GAMMIX S11, podobnie jak 

pozostałe z serii XPG SSD, posiada 5-letnią gwarancję bez 

limitu zapisanych danych. 
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Strona produktu (opis i specyfikacja): 

#XPG GAMMIX S11: http://www.xpg.com/pl/feature/548  
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O marce 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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