
Kraków, 8 czerwca 2017 r.

Plextor S3 - ekonomiczna
seria dysków SSD dla

każdego
Na polskim rynku zadebiutowała nowa rodzina
nośników SSD - Plextor S3. Jest to propozycja
odpowiednia dla użytkowników, którzy chcą
zmodernizować komputer wyposażony w tradycyjny
napęd HDD. Nowe dyski są dostępne w wariancie SATA
3 i jako karta M.2.

Dyski SSD Plextor S3 zostały wyposażone w pamięci flash
NAND firmy Hynix z trzypoziomowymi komórkami
wykonanymi w 14-nanometrowym procesie
produkcyjnym. Ich pracą zarządza kontroler Silicon
Motion SM2254. Takie połączenie podzespołów sprawia, że
dyski są w stanie osiągnąć prędkości sekwencyjnego odczytu
i zapisu na poziomie 550 MB/s i 520 MB/s. Szybkość
operacji odczytu i zapisu losowego wynosi 92K i 79K IOPS.

Zastosowanie autorskiej technologii PlexNitro sprawia, że
dysk nie musi rezerwować nadmiarowych bloków pamięci,
co prowadzi do przyspieszenia operacji odczytu i zapisu.
Dzięki temu użytkownicy mogą wykorzystać całą
pojemność dysku. W przypadku dysku o pojemności 128
GB, po odjęciu nadmiarowych bloków pamięci
wykorzystywanych w dyskach innych marek pozostanie
zaledwie około 120 GB wolnego miejsca. Dzięki PlexNitro
można wykorzystać całe 128 GB pojemności dysku.
Linia S3 jest też w pełni zgodna ze sprawdzonymi
technologiami PlexCompressor, PlexVault oraz
PlexTurbo.

Dyski Plextor S3 są dostępne w wariantach o pojemności
128 GB, 256 GB, 512 GB oraz z interfejsami SATA 3 (S3C)
i M.2 2280 (S3G). Sugerowane ceny detaliczne obu wersji
wynoszą odpowiednio 262 zł, 448 zł i 980 zł. Dyski są
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objęte 3-letnią gwarancją producenta.

Tagi: Plextor S3C, Plextor S3G, tani dysk SSD, dysk SSD
zamiast HDD, Plextor, dyski SSD Plextor, dobry dysk SSD,
ekonomiczny dysk SSD, tani dysk M.2, SSD sata, SSD M2,
PlexNitro, PlexVault, PlexCompressor

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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