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XPG GAMMIX S5 i GAMMIX D30 – niezbędne 
wyposażenie komputera dla gracza od ADATA 

 
Do portfolio produktów marki ADATA z rodziny XPG 
dołączają 2 nowe modele – dysk SSD GAMMIX S5 oraz 

pamięć RAM GAMMIX D30, które zostały wyposażone 
w oryginalne radiatory. 

 
XPG GAMMIX S5 – temperatura pod kontrolą 

GAMMIX S5 to dysk SSD ze złączem M.2 PCIe 3.0 x4 z 
obsługą protokołu NVMe 1.3, wyposażony w kontroler 

Realtek oraz kości pamięci 3D TLC NAND. Nośnik osiąga do 
2100/1500 MB/s podczas odczytu i zapisu danych oraz do 

250/240 tys. IOPS. 
 

Model GAMMIX S5 wykorzystuje najnowsze technologie Host 
Memory Buffer i SLC Caching, które zapewniają wysoką 

wydajność podczas kopiowania dużych plików. Zamontowany 

radiator obniża temperaturę dysku o nawet 10 stopni 
podczas pracy pod obciążeniem. 

 
Dysk będzie dostępny w wariantach 256 GB, 512 GB oraz 1 

TB. Podobnie jak w przypadku innych modeli z serii XPG, 
model GAMMIX S5 zostanie objęty 5-letnią gwarancją bez 

limitu zapisanych danych. 
 

XPG GAMMIX D30 – wydajność bez granic 
Druga nowość w ofercie marki ADATA to moduły pamięci 

RAM GAMMIX D30, które mogą pracować z taktowaniem do 
4600 MHz. Model dedykowany graczom, overlockerom i 

modderom wykonany jest z najwyższej jakości podzespołów 
oraz został wyposażony w efektowny radiator. 

 

Model GAMMIX D30 jest zgodny z technologią Intel®  
Extreme Memory Profile (XMP) 2.0, ułatwia podkręcanie i 

zmianę pozostałych parametrów pracy bezpośrednio w 
systemie operacyjnym. Pamięć GAMMIX D30 wspiera też 

platformy Intel® X299 oraz AMD AM4 Ryzen.  
 

Dostępne pojemności oraz ceny poszczególnych wariantów 
zostaną podane w momencie sklepowej premiery. Pamięci 

będą objęte dożywotnią gwarancją producenta. 
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Strony produktów (opis i specyfikacja): 
 

#ADATA XPG GAMMIX S5:  
http://xpg.com/pl/feature/587 

 
 

 

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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