
Kraków, 1 czerwca 2017 r. 

 
 Plextor prezentuje nowości 
na targach Computex 2017 
 

Dwie serie wydajnych nośników PCI-E , dysk z 

pamięcią 3D NAND, a także nowy budżetowy model – 

to tylko niektóre nowości, które Plextor zaprezentował 

na tegorocznych targach Computex.  

 

Prezentacja nowych nośników SSD była transmitowana na 

żywo w mediach społecznościowych, a w jej skład wchodził 

turniej gier, który przyciągnął graczy z całego świata. Tym 

razem Plextor zaprezentował zarówno nośniki dedykowane 

profesjonalistom, jak i ekonomiczne modele dla mniej 

wymagających. 

 

M8Se i M9Pe - zaawansowane nośniki PCI-E NVMe 

 

M8Se to seria nośników SSD wykorzystująca interfejs PCIe 

3.0x4 oraz protokół NVMe. Zastosowanie takiej technologii 

pozwoliło osiągnąć  parametry zapisu i odczytu 

zdecydowanie wyższe, niż w przypadku tradycyjnych dysków 

SSD z interfejsem SATA – nawet do 2450 MB/s  i 1000 

MB/s podczas sekwencyjnego odczytu i zapisu. Dyski 

wyposażono w pamięć TLC NAND dostarczoną przez firmę 

Toshiba. Nośniki M8Se są dostępne w trzech wariantach: 

M8SeY (dysk w adapterze PCI-E z radiatorem), M8SeG 

(dysk M.2 z radiatorem), M8SeGN (dysk M.2 bez radiatora 

dedykowany komputerom przenośnym). Produkt jest objęty 

3-letnią gwarancją producenta.  

 

Na targach Computex zadebiutowała również seria nośników 

M9Pe, która ma zastąpić dobrze przyjęte przez rynek dyski 

Plextor M8Pe. W nowej konstrukcji zastosowano 64-

warstwowe pamięci 3D NAND. Podobnie jak poprzednik, 

Plextor M9Pe będzie dostępny w trzech wariantach: z 

adapterem PCI-E, jako pamięć M.2 z radiatorem oraz dysk 
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M.2 bez radiatora. Nośniki trafią do sprzedaży w czwartym 

kwartale 2017 roku.  

 

M8V – powrót legendy  

 

Ceniony model M7V doczekał się następcy. Plextor M8V 

został wyposażony w 64-warstwowe pamięci 3D NAND, 

technologię naprawiania błędów kodu LDPC, a także pakiet 

dedykowanego oprogramowania: PlexNitro, PlexTurbo, 

PlexCompressor i PlexVault. Współczynnik MTBF nowego 

dysku wynosi 150 mln godzin. Dyski Plextor M8V trafią do 

sprzedaży w czwartym kwartale 2017 roku. 

 

S3 – ekonomiczne dyski SATA 3 i M.2 

 

Plextor S3 to budżetowa linia dysków SSD dostępna w 

wariantach dla złącza SATA 3 i M.2. W nośnikach 

zastosowano kontroler  Silicon Motion SM2254 i kości 

pamięci TLC. Taka konfiguracja pozwala osiągnąć prędkość 

zapisu/odczytu na poziomie 550/520 MB/s (w przypadku 

modeli 2,5”) lub 550/510 MB/s (w przypadku modeli M.2). 
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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. 
 

Więcej informacji: www.goplextor.com/pl 
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