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XPG SX8100 - wydajny i solidny dysk SSD ze 
złączem PCIe 3.0 

 
Do portfolio nośników SSD marki ADATA trafia nowy model 

- XPG SX8100, oferujący prędkość do 3500/3000 MB/s 

podczas odczytu i zapisu danych. Nowość występuje w 

wariantach o pojemnościach 512 GB oraz 1 i 2 TB. 

 

XPG SX8100 został wyposażony w pamięć 3D TLC NAND, interfejs 

PCIe 3.0 x4 z obsługą protokołu NVMe 1.3 oraz 8-kanałowy 

kontroler Realtek RTS5762. Dzięki temu osiąga prędkość do 

3500/3000 MB/s podczas odczytu i zapisu danych oraz do 300/240 

tys. IOPS dla losowych operacji wejścia i wyjścia. 

 

Obsługiwana przez nowy model technologia LDPC (Low-Density 

Parity-Check) odpowiada za wykrywanie błędów w zapisie danych i 

utrzymuje pełną integralność plików. O bezpieczeństwo i trwałość 

nośnika dbają natomiast technologie E2E (End-to-End) Data 

Protection, RAID Engine oraz szyfrowanie AES 256-bit. 

 

Współczynnik MTBF wynosi w przypadku dysku XPG SX8100 aż 2 

mln godzin, a referencyjna wartość wskaźnika TBW to 

320/640/1280 TB odpowiednio dla wersji o pojemnościach 512 GB 

oraz 1 i 2 TB. Dysk ma standardowy format M.2 2280 i pasuje do 

komputerów stacjonarnych oraz laptopów. 

 

XPG SX8100 trafi wkrótce do sprzedaży i będzie dostępny w trzech 

wersjach pojemnościowych - 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. Nośnik 

zostanie objęty 5-letnią gwarancją producenta bez limitu 

zapisanych danych. 
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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 – Innovate the Future. 

 

Więcej informacji: www.adata.com 

ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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