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Plextor M9Pe Extreme: SSD z
prędkością zapisu 5000 MB/s
Zaprezentowany
podczas
tegorocznych
targów
Computex
nośnik
oferuje
rekordową
dla
konsumenckich dysków SSD prędkość podczas odczytu
i zapisu danych.
M9Pe Extreme to połączenie autorskich rozwiązań marki
Plextor oraz inteligentnego switcha NVMe Marvell 88NR2241.
Nośnik swoją wydajnością przełamuje wszelkie bariery
prędkości konsumenckich dysków SSD i osiąga do
6500/5000 MB/s podczas odczytu i zapisu danych.
Nośnik M9Pe Extreme zapewnia nie tylko znacznie wyższą
wydajność w porównaniu do tradycyjnych dysków SSD, ale
oferuje także pełną obsługa technologii RAID, zapewniającej
jeszcze wyższe bezpieczeństwo danych oraz zwiększającej
wydajność dysków.
"Plextor, jako lider w produkcji najszybszych nośników
danych prezentuje model M9Pe Extreme, który zapewnia
niespotykaną dotąd wydajność i osiąga rekordowe dla
dysków SSD prędkości podczas odczytu oraz zapisu danych"
– powiedział Fay Ho, Senior Director LITE-ON Technology
Corporation.
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"Marvell i LITE-ON od dawna współpracują ze sobą przy
tworzeniu dysków SSD. Nasz inteligentny switch z obsługą
technologii NVMe w połączeniu z doświadczeniem marki
Plextor w zakresie nośników danych to przełomowe
rozwiązanie, które sprosta nawet najwyższym wymaganiom”
– dodał Nigel Alvares, wiceprezes SSD i Data Center Storage
Solutions w Marvell.
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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.
Firma wypuściła swój pierwszy dysk SSD z zastrzeżoną
technologią True Protect w 2012 roku. Wielokrotnie
nagradzane produkty Plextor i reputacja doskonałości nadal
odzwierciedlają jej podstawowe wartości. Marka Plextor jest
licencjonowana dla Lite-On Technology Corporation.
Więcej informacji: www.goplextor.com/pl
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