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ความเร็วแบบไร้ขีดจำ�กัดพร้อมเสถียรภาพใน
การทำ�งานระดับสุดยอด
A400 SSD จาก Kingston ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำ�งานให้กับเครื่องเดิม
ของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งเวลาในการบู๊ต โหลดและโอนข้อมูลเมื่อ
เทียบกับฮาร์ดไดร์ฟแบบเดิม ๆ ติดตั้งระบบควบคุมใหม่ล่าสุด ความเร็ว
ในการเขียนสูงสุด 500Mb/s และ 450Mb/s1 SSD รุ่นนี้มีความเร็วเหนือกว่า
ฮาร์ดไดร์ฟทั่วไปถึง 10 เท่า1 ประสิทธิภาพจึงเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ตอบสนองได้รวดเร็วในการทำ�งานหลายอย่างพร้อม ๆ กัน การทำ�งานโดย
รวมจึงรวดเร็วยิ่งกว่า
นอกจากนีย
้ งั ทนทานและมีเสถียรภาพในการทำ�งานมากกว่าฮาร์ดไดร์ฟ
โดย UV400 เลือกใช้หน่วยความจำ�แฟลชในตัว ไม่มช
ี น
้ิ ส่วนเคลือ
่ นที่ ไดร์ฟ
จึงมักมีปญ
ั หาน้อยกว่าฮาร์ดไดร์ฟทัว่ ไป นอกจากนีย
้ งั เกิดความร้อนน้อย
กว่าและไม่มเี สียงรบกวน ทนต่อแรงสัน
่ สะเทือนหรือแรงกระแทกทำ�ให้
เหมาะอย่างยิง่ สำ�หรับใช้กบ
ั โน้ตบุก
๊ และอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพา
A400 มีจำ�หน่ายหลายฟอร์มแฟคเตอร์และขนาดความจุ ตั้งแต่
120GB–1.92TB2 คุณจึงมีพื้นที่มากเพียงพอสำ�หรับแอพพลิเคชั่น วิดีโอ
ภาพถ่ายและเอกสารที่สำ�คัญอื่น ๆ อีกมากมาย หรือสามารถเลือกติดตั้ง
แทนฮาร์ดไดร์ฟตัวเดิมหรือ SSD ที่มีขนาดเล็กเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอ
สำ�หรับเก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณ
SSD รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำ�หรับใช้ในเครื่องเดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก
ไม่เหมาะกับเซิร์ฟเวอร์

> เริ่มการทำ�งาน โหลดข้อมูลและโอนไฟล์
ได้อย่างรวดเร็ว
> เสถียรภาพในการทำ�งาน และทนทานกว่า
ฮาร์ดไดร์ฟปกติ
> มีหลากหลายความจุที่สามารถรองรับ
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ หรือใช้งานแทน
ฮาร์ดไดร์ฟแบบเดิม ๆ

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูได้จากด้านหลัง >>

A400 SSD
คุณสมบัต/ิ ข้อดี
>>เร็วกว่าฮาร์ดไดร์ฟแบบปกติถึง 10 เท่า1 — ความเร็วใน
การเขียนที่สูงเป็นพิเศษทำ�ให้ A400 SSD ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ แต่ยังสามารถใช้เพื่อคืนชีวิตให้กับคอมพิวเตอร์
เครื่องเก่าของคุณ
>>ทนทาน — A400 ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ทำ�ให้
การทำ�งานมีเสถียรภาพสูงสำ�หรับโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ
>>หลากหลายความจุ — A400 มีจำ�หน่ายที่ความจุสูงสุด 1.92TB2
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้
>>เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับเดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก — A400 มี
จำ�หน่ายในรุ่น 2.5 นิ้ว ขนาด 7มม. และ M.2 สำ�หรับการใช้งานกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับโน้ตบุ๊กที่เบาและบางและมี
พื้นที่จำ�กัด

รายละเอียดทางเทคนิค
>>ฟอร์มแฟคเตอร์ 2.5” & M.2 2280
>>อินเทอร์เฟซ SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – รองรับ SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
>>ความจุ2 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1.92TB
>>ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน1
การถ่ายโอนข้อมูล (ATTO)
120GB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 320MB/s
240GB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 350MB/s
480GB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 450MB/s
960GB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 450MB/s
1.92TB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 450MB/s
>>อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 0.195W เปิดทิ้ง / 0.279W เฉลี่ย /
0.642W (สูงสุด) อ่าน / 1.535W (สูงสุด) เขียน
>>อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40°C~85°C
>>อุณหภูมิการทำ�งาน 0°C~70°C
>>ขนาด 100.0 x 69.9 x 7.0 มม. (2.5 นิ้ว)
80 x 22 x 1.35 มม. (M.2)
>>น้ำ�หนัก 41 ก. (2.5 นิ้ว)
5.5 ก. (128GB – M.2)
6.7 ก. (256GB – M.2)
>>การสั่นสะเทือนขณะทำ�งาน 2.17G peak (7–800Hz)
>>การสั่นสะเทือนขณะไม่ทำ�งาน 20G peak (10-2000Hz)
>>อายุการใช้งานคาดการณ์ 1 ล้านชั่วโมง MTBF
>>การรับประกัน/บริการรองรับ3 รับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไข
3 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี
>>จำ�นวนไบต์สำ�หรับเขียนข้อมูลทั้งหมด (TBW)4
120GB — 40TB
240GB — 80TB
480GB — 160TB
960GB — 300TB
1.92TB — 600TB

หมายเลขชิ้นส่วน
2.5 นิ้ว (นิ้วแยกเดี่ยว)
SA400S37/120G
SA400S37/240G
SA400S37/480G
SA400S37/960G
SA400S37/1920G

M.2 2280
SA400M8/120G
SA400M8/240G

1. อ้างอิง “ประสิทธิภาพขณะแกะกล่อง” โดยใช้เมนบอร์ด SATA Rev. 3.0 ความเร็วอาจแตกต่างกันไป
เนื่องจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการใช้งาน
2. ความจุทแ
่ี จ้งบางส่วนสำ�หรับไดร์ฟแฟลชใช้อา้ งอิงสำ�หรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ชน
่ั อืน
่ ๆ ไม่ใช่ความจุส�ำ หรับ
ใช้จด
ั เก็บข้อมูลทีแ
่ ท้จริง ดังนัน
้ ความจุทแ
่ี ท้จริงสำ�หรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าทีแ
่ จ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดูราย
ละเอียดเพิม
่ เติมได้จากคูม
่ อ
ื หน่วยความจำ�แฟลชเมมโมรีข
่ อง Kingston ที่ kingston.com/flashguide
3. การรับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไขครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี หรือ “เปอร์เซ็นต์การใช้งานจริง (Percentage
Used)” ของ SSD ตรวจสอบได้จาก Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager) สำ�หรับ NVMe
SSD ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้จะแสดงค่า Percentage Used เป็น 0 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ครบอายุการ
รับประกันจะแสดง Percentage Used มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อย (100) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
kingston.com/wa
4. จำ�นวนไบต์ที่เขียนทั้งหมด (TBW) ได้มาจากเกณฑ์ของ JEDEC Client Workload (JESD219A)
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