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ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในราคาที่คุ้มค่า
Kingston A2000 NVMe PCIe SSD คืออุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลราคาประหยัดทีม
่ ี
ประสิทธิภาพในการทำ�งานโดดเด่น ความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงสุด
ถึง 2,200/2,000MB/s1, A2000 ทำ�งานได้เร็วกว่า SATA SSD ถึง 3 เท่า ทำ�ให้
การโหลดข้อมูลรวดเร็วยิง่ กว่า ลดการใช้พลังงานและความร้อนทีเ่ กิดขึน
้
A2000 SSD ออกแบบมาสำ�หรับผูใ้ ช้ระดับพืน
้ ฐาน ผูผ
้ ลิตเครือ
่ งเฉพาะด้าน ผู้
ผลิตระบบ DIY และผูท
้ ต
่ี อ
้ งการอัพเกรด PC ของตนเอง A2000 ใช้โครงสร้าง
แบบ M.2 ด้านเดียวทีบ
่ างเป็นพิเศษ ทำ�ให้สามารถทำ�งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเมือ
่ ติดตัง้ ในเครือ
่ ง Ultrabook หรือ PC ขนาดเล็ก (SFF PC)
มีจำ�หน่ายขนาดความจุ 250GB–1TB2 ตามความต้องการของคุณ A2000
คือไดร์ฟเข้ารหัสได้เองที่สามารถให้การปกป้องจากต้นทางถึงปลาย
ทางด้วยวิธีการเข้ารหัส XTS-AES 256 บิตเชิงฮาร์ดแวร์ และยังรองรับการ
ทำ�งานกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อิสระที่ใช้ระบบจัดการความปลอดภัย
TCG Opal 2.0 ไม่ว่าจะเป็น Symantec™, McAfee™, WinMagic® เป็นต้น
A2000 รองรับ eDrive ในตัว ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยสำ�หรับการจัดเก็บ
ข้อมูลสำ�หรับทำ�งานร่วมกับ BitLocker

> ประสิทธิภาพในการทำ�งานระดับ
NVMe PCIe ในราคาที่ต่ำ�กว่ามาก
> รองรับระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร
(TCG Opal, XTS-AES 256 บิต, eDrive)
> เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับ Ultrabook
และ PC ขนาดเล็ก (SFF PC)
> อัพเกรด PC เพื่อเพิ่มความจุ
ได้สูงสุดถึง 1TB2

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูได้จากด้านหลัง >>

A2000 NVMe PCIe SSD
คุณสมบัต/ิ ข้อดี
>>ประสิทธิภาพในการทำ�งานระดับ NVMe PCIe ในราคาที่ต่ำ�
กว่ามาก — A2000 คืออุปกรณ์ราคาประหยัดที่สามารถอ่าน/เขียน
ข้อมูลได้รวดเร็วสูงสุดถึง 2,200/2,000 MB/s1
>>รองรับระบบความปลอดภัยต่าง ๆ แบบครบวงจร — ปกป้อง
และดูแลความปลอดภัยของข้อมูลคุณด้วยไดร์ฟเข้ารหัสจาก
Kingston
>>ระบบการทำ�งานที่เหมาะสม — เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับ
Ultrabook และ PC ขนาดเล็ก (SFF PC)
>>หลากหลายความจุ — อัพเกรด PC เพือ
่ เพิม
่ ความจุได้สงู สุดถึง 1TB2

รายละเอียดทางเทคนิค
>>ฟอร์มแฟคเตอร์ M.2 2280
>>อินเทอร์เฟซ NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 ช่องสัญญาณ
>>ความจุ2 250GB, 500GB, 1TB

หมายเลขชิ้นส่วน

>>NAND 3D

SA2000M8/250G

>>เข้ารหัส XTS-AES 256 บิต

SA2000M8/500G

>>อ่าน/เขียนตามลำ�ดับ1
250GB – สูงสุด 2,000/1,100MB/s
500GB – สูงสุด 2,200/2,000MB/s
1TB – สูงสุด 2,200/2,000MB/s

SA2000M8/1000G

>>อ่านเขียน 4K แบบสุ่ม1
250GB – สูงสุด 150,000/180,000 IOPS
500GB – สูงสุด 180,000/200,000 IOPS
1TB – สูงสุด 250,000/220,000 IOPS
>>จำ�นวนไบต์ทั้งหมดสำ�หรับเขียนข้อมูล (TBW)3
250GB – 150TBW
500GB – 350TBW
1TB – 600TBW
>>อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
เปิดทิง้ .0032W / เฉลีย
่ .08W / อ่าน 1.7W (สูงสุด) / เขียน 4.5W (สูงสุด)
>>อุณหภูมิการจัดเก็บ -40°C~85°C
>>อุณหภูมิการทำ�งาน 0°C~70°C
>>ขนาด 80 x 22 x 3.5 มม.
>>น้ำ�หนัก
250GB – 6.6 ก.
500GB – 6.8 ก.
1TB – 6.6 ก.
>>แรงสั่นสะเทือนขณะทำ�งาน สูงสุด 2.17G (7-800Hz)
>>แรงสั่นสะเทือนขณะไม่ทำ�งาน สูงสุด 20G (20-1000Hz)
>>MTBF 2,000,000
>>การรับประกัน/บริการรองรับ4
รับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไข 5 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

ฟังก์ชั่นการเข้ารหัสที่กล่าวถึงในการนำ�เสนอถูกแทรกไว้ในเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชั่นการเข้ารหัสจาก
เฟิร์มแวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างกระบวนการผลิตเท่านั้น ผู้ใช้ปกติไม่สามารถแก้ไขได้เอง ผลิตภัณฑ์
ออกแบบมาสำ�หรับติดตั้งโดยผู้ใช้ภายใต้การปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�แบบเป็นขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้ซึ่งจัดมาให้
พร้อมกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรับบริการพิเศษจากผู้จัดจำ�หน่าย
SSD รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำ�หรับใช้ในเครื่องเดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก ไม่เหมาะกับเซิร์ฟเวอร์
1. พิจารณาจาก “ประสิทธิภาพตั้งแต่แกะกล่อง” โดยใช้เมนบอร์ด PCIe 3.0 ความเร็วอาจแตกต่างกันไป
เนื่องจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการใช้งาน IOMETER Random การอ่าน/เขียนข้อมูลแบบ 4K พิจารณาจาก
พาร์ติชั่นขนาด 8GB
2. ความจุที่แจ้งบางส่วนสำ�หรับไดร์ฟแฟลชใช้อ้างอิงสำ�หรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ ไม่ใช่ความจุสำ�หรับ
ใช้จัดเก็บข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำ�หรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่แจ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำ�แฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ kingston.com/flashguide
3. จำ�นวนไบต์ที่เขียนทั้งหมด (TBW) ได้มาจากเกณฑ์ของ JEDEC Client Workload (JESD219A)
4. การรับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไขครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี หรือ “เปอร์เซ็นต์การใช้งานจริง (Percentage
Used)” ของ SSD ตรวจสอบได้จาก Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager) สำ�หรับ NVMe
SSD ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้จะแสดงค่า Percentage Used เป็น 0 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ครบอายุการรับ
ประกันจะแสดง Percentage Used มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อย (100) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
kingston.com/wa
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