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ADATA SU800 ze złączem M.2. Wysoka 

wydajność i kompaktowy rozmiar 

W Polsce debiutuje dysk SSD ADATA SU800 w wersji ze 

złączem M.2. Jego kompaktowe wymiary zainteresują 

szczególnie osoby, planujące modernizację laptopa lub 

komputera mini PC. 

ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 to nowy model dysku SSD, 

oparty na konstrukcji wydajnego napędu SU800 (ze złączem SATA 

6 Gb/s). Wykorzystuje on te same sprawdzone podzespoły – 

czterokanałowy kontroler Silicon Motion SM2258 oraz pamięci 

flash 3D NAND TLC. Dzięki temu, prędkość odczytu/zapisu danych 

w tym modelu dochodzi do 560/520 MB/s, a średni czas pomiędzy 

awariami (MTBF) wynosi aż 2 000 000 godzin. 

Wariant wyposażony w złącze M.2 wyróżnia się bardzo 

kompaktowymi rozmiarami. Jego grubość wynosi zaledwie 3,5 

mm, przy 22 mm szerokości i 80 mm długości. Umożliwia to 

instalację dysku SSD bezpośrednio w gnieździe M.2 na płycie 

głównej, co daje użytkownikowi dwie korzyści - napęd nie zajmuje 

dodatkowego miejsca w obudowie, a do pracy nie wymaga 

podłączenia żadnych przewodów.  

Podobnie jak podstawowy model ADATA Ultimate SU800, mniejszy 

wariant obsługuje tryb DEVSLP, ograniczający zużycie energii. 

Oferuje również wsparcie dla technologii korekcji błędów LDPC 

ECC. Dodatkowo użytkownicy mogą za darmo pobrać dedykowane 

oprogramowanie ADATA SSD Toolbox, pozwalające monitorować 

pracę dysku w czasie rzeczywistym. Migrację z napędu HDD na 

SSD ułatwi dodawany do modelu SU800 program Acronis True 

Image HD. 

Dyski ADATA SU800 w wersji ze złączem M.2 2280 będą dostępne 

w sprzedaży w listopadzie. Producent przygotował trzy wersje 

pojemnościowe: 128, 256 i 512 GB. Ich sugerowane ceny 

detaliczne to odpowiednio: 219, 349 oraz 649 złotych. Dyski będą 

objęte 3-letnią gwarancją producenta. 
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Więcej informacji o dysku ADATA SU800 ze złączem M.2: 

# http://adata.com/en/ssd/feature/440 

 

Grafiki w wysokiej rozdzielczości oraz komplet materiałów 

prasowych (Dysk Google): 

# http://bit.ly/2e5b4vG 

 

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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