
Hiệu năng SSD lớn trong một bộ khung nhỏ.
Ổ SSDNow KC380 1,8" của Kingston được đặt trong một bộ khung rất nhỏ 
lắp vừa trong các máy tính xách tay, máy tính xách tay siêu nhỏ, máy tính 
bảng và netbook với dung lượng lưu trữ vật lý nhỏ hơn. Sản phẩm nhẹ hơn 
ổ cứng truyền thống, giúp người dùng tận dụng được độ bền, độ tin cậy và 
các cải tiến về hiệu năng của bộ nhớ Flash trong các hệ thống hiện đang sử 
dụng ổ cứng 1.8" và là giải pháp thay thế ổ cứng HDD xuất sắc nhất.

KC380 tiêu thụ ít điện năng hơn và tỏa ra ít nhiệt năng hơn so với một HDD 
truyền thống — với một chi phí vô cùng nhỏ so với một hệ thống mới. Ổ 
mang đến chế độ bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu nâng cao và một bộ xử lý 
SSD thế hệ thứ hai với công nghệ DuraClass™ của SandForce® đã từng đoạt 
giải thưởng. Các tính năng DuraClass bao gồm DuraWrite™ và cân bằng hao 
mòn tiên tiến giúp kéo dài tuổi thọ của ổ đĩa và tính năng thu gom rác và 
cung cấp dung lượng dự phòng để mang đến hiệu năng nhất quán và tuổi 
thọ lâu hơn cho ổ SSD và dữ liệu của bạn.

KC380 được bảo hành ba năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và có được độ tin 
cậy nổi tiếng của Kingston®.

 >Kích cỡ 1,8”
 >Tích hợp chế độ bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu 
nâng cao
 >Giải pháp thay thế ổ đĩa cứng (HDD) tối ưu
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Lật trang để xem thông tin kỹ thuật >>

K I N G S T O N . C O M / S S D

SSDNow KC380 lý tưởng cho:
• Người dùng cao cấp
• Chuyên gia lắp ráp máy tính
• Chuyên gia tích hợp hệ thống 
• Môi trường doanh nghiệp nơi sử dụng nhiều 

tài nguyên hệ thống



STORE

FLASH
SOLID-STATE DRIVE

STOREFLASH

STORE
SOLID-STATE DRIVE

STORE

DURABLE

PC
DURABLE

MEMORY
PERFORMANCE

FLASH

UPGRADE KIT

Đ Ặ C  Đ I Ể M / L Ợ I  Í C H
 > Nhanh — gia tăng hiệu năng mạnh mẽ khi nâng cấp mọi hệ thống
 >  Độ bền — Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu với công nghệ DuraClass
 >  Bền — DuraWrite tối ưu hóa tính năng ghi để kéo dài độ bền
 >  Nhiều mức dung lượng — dung lượng phù hợp đáp ứng các nhu cầu lưu trữ 
của bạn

 >  Hỗ trợ SMART — giám sát tình trạng ổ cứng
 >  Hỗ trợ TRIM — duy trì hiệu năng tối đa trên các hệ điều hành tương thích
 >  Được bảo hành — bảo hành ba năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T
 > Kích cỡ 1,8" micro SATA
 > Giao tiếp SATA Phiên bản 3.0 (6Gb/giây), SATA Phiên bản 2.0 (3Gb/giây), SATA 
Phiên bản 1.0 (1,5Gb/giây)

 > Dung lượng1 60GB, 120GB, 240GB, 480GB
 > Đọc/Ghi Tuần tự2 60GB, 120GB – 550MB/giây / 520MB/giây

 240GB – 540MB/giây / 530 MB/giây
 480GB – 530MB/giây / 340MB/giây

 > Đọc/Ghi 4k Tối đa2 60GB – lên đến 86.000/ lên đến 79.000 IOPS
 120GB – lên đến 86.000/ lên đến 48.000 IOPS
 240GB – lên đến 72.000/ lên đến 40.000 IOPS
 480GB – lên đến 72.000/ lên đến 18.000 IOPS

 > Đọc/Ghi 4k ngẫu nhiên2  60GB – lên đến 14.000/77.000 IOPS
 120GB – lên đến 17.000/45.000 IOPS
 240GB – lên đến 21.000/41.000 IOPS
 480GB – lên đến 21.000/13.000 IOPS

 > Điểm PCMARK® Vantage HDD Suite 60.000
 > Tiêu thụ điện năng 0,4W Nghỉ / 1,2 (TYP) Đọc / 1,8W (TYP) Ghi
 > Nhiệt độ bảo quản -40°C ~ 85°C
 > Nhiệt độ hoạt động 0°C ~ 70°C
 > Kích thước 78,5mm x 54mm x 5mm
 > Trọng lượng 27,43g
 > Độ rung hoạt động 2,17G
 > Độ rung không hoạt động 20G 
 > MTTF 1.000.000 Giờ
 > Bảo hành/hỗ trợ bảo hành ba năm và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 > Tổng số byte được ghi (TBW)3 60GB: 218TB 3 DWPD4

 120GB: 337TB 2 DWPD4

 240GB: 585TB 2 DWPD4

 480GB: 1562TB 3 DWPD4

SSDNow KC380

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N
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 Ổ SSD này được thiết kế để sử dụng cho máy tính để bàn cùng máy tính xách tay và không dành cho các môi trường máy chủ.
1 Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng khác và vì thế không dành 

cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức công bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông 
tin, vui lòng truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flashguide

2 Dựa trên “hiệu năng vừa khui hộp.” Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng của thiết bị, phần mềm và cách sử dụng.

3 Tổng số byte được ghi (TBW) được rút ra từ Tải công việc JEDEC (JESD219A).

4 Số lượng ghi lên ổ mỗi ngày (DWPD)

TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG THÔNG BÁO 

©2015 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan. Mọi 
quyền được bảo lưu.  
Các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.    MKD-267.3VN


