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XPG SX9000 – najszybszy dysk SSD od ADATA 

Dzięki zastosowaniu kości pamięci MLC oraz kontrolera 

Marvell, model XPG SX9000 podnosi poprzeczkę wydajności 

jeszcze wyżej i staje się najszybszym dyskiem SSD w 

ofercie firmy ADATA.  

Nowy model korzysta z kości pamięci Toshiba MLC NAND i 

obsługuje interfejs PCIe 3.0 x4 oraz protokół NVMe 1.2. 

Zastosowanie złącza M.2 2280 umożliwia montaż napędu zarówno 

w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach. 

SX9000 został wyposażony w kontroler Marvell 88SS1093, przez 

co oferuje jeszcze wyższą wydajność niż jego poprzednik – model 

SX8000. Prędkość odczytu i zapisu to odpowiednio 2800/1450 

MB/s, a liczba losowych operacji wejścia i wyjścia na sekundę 

dochodzi do 240 000/310 000 IOPS. 

Dzięki zastosowaniu całkowicie samodzielnego procesu produkcji, 

ADATA XPG SX9000 oferuje wydłużoną żywotność. Współczynnik 

TBW dla tego modelu wynosi aż 1000 TB – czyli co najmniej o 

20% więcej, niż w najlepszych dostępnych obecnie dyskach SSD 

ze złączem SATA. Wartość parametru MTBF to 2 miliony godzin. 

Wysoka wydajność oraz wytrzymałość komórek pamięci sprawia, 

że jest to model szczególnie polecany dla graczy, profesjonalistów 

oraz entuzjastów sprzętu komputerowego i overclockingu. Nośnik 

występuje w wersjach o pojemności 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. W 

zestawie oprócz dysku znajduje się też radiator z zaaplikowaną 

pastą termoprzewodzącą. 

Model XPG SX9000 będzie objęty 5-letnią gwarancją producenta. 

Ceny oraz dostępność poszczególnych wersji pojemnościowych 

zostaną podane w momencie premiery rynkowej. 

Tagi: ADATA, XPG, SX9000, dysk, SSD, półprzewodnikowy, M.2, 

2280, MLC, PCIe, NVMe, LDPC, radiator 

Strona produktu (opis i specyfikacja): 

#ADATA XPG SX9000: http://www.xpg.com/pl/feature/476 
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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 – Love, Life, Dreams. 

 

Więcej informacji: www.adata.com 

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