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Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>

Tăng hiệu suất và kéo dài 
tuổi thọ của các hệ thống hiện có.
Ổ lưu trữ thể rắn SSDNow V100 của Kingston® tăng hiệu suất lên đáng 
kể với tốc độ cực kỳ ấn tượng. Thiết bị này giúp mọi người dùng tăng 
năng suất nhờ tăng tốc thời gian khởi động và tải ứng dụng đồng thời 
loại bỏ các hư hỏng và rủi ro của ổ cứng. 

SSDNow V100 lý tưởng cho những người tiêu dùng hoặc doanh 
nghiệp nhỏ đang tìm phương pháp hợp lý để kéo dài tuổi thọ của máy 
tính để bàn hoặc máy tính xách tay với chi phí thấp hơn là thay toàn bộ 
hệ thống. Thiết bị này là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng tại nhà, 
nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia tự do, người biên tập video, nhà nghiên 
cứu, nhà quản trị và nhà giáo dục và bất kỳ ai phải di chuyển vì công 
việc. Thiết bị được thiết kế không có bộ phận chuyển động để đảm 
bảo độ bền lâu và sự tin cậy của sản phẩm cũng như đáp ứng nhu cầu 
của các chuyên gia làm việc ở văn phòng hay bên ngoài.

Chuyển sang giải pháp SSD rất dễ dàng nhờ gói nâng cấp cho các hệ 
thống máy tính để bàn. Gói V100 gồm có mọi thứ để lắp SSD như cáp, 
giá đỡ và phần mềm để sao chép tất cả các tập tin quan trọng của 
người dùng — tài liệu, phim, nhạc, trò chơi — và hệ điều hành trong 
vài phút. 

SSDNow được bảo hành ba năm đi cùng với độ tin cậy nổi tiếng của 
Kingston.

 >Tăng đến 50% hiệu suất hệ thống
 >Hỗ trợ TRIM và S.M.A.R.T
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 >Nhiều dung lượng — để đáp ứng các nhu cầu thiết kế của bạn
 >Hỗ trợ SRT của Intel — tôi ưu hóa SSD vận hành như một ổ 
khởi động nhằm truy cập nhanh vào các ứng dụng hoặc tập tin 
thường hay sử dụng.
 >Hỗ trợ S.M.A.R.T. — giám sát tình trạng ổ cứng
 >Hỗ trợ TRIM — đảm bảo hiệu quả tối đa trên các hệ điều hành 
tương thích
 >Bảo đảm — chế độ bảo hành ba năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 >Hệ số kích thước mSATA
 >Giao diện SATA Phiên bản 2.0 (3Gb/giây) , SATA Phiên bản 1.0 
(1,5Gb/giây)
 >Dung lượng1 32GB & 64GB
 >Đọc tuần tự2   
 64GB – 255MB/giây 
 32GB – 135MB/giây 
 >Ghi tuần tự   
 64GB – 170MB/giây 
 32GB – 90MB/giây 
 >Đọc Ngẫu nhiên IOPS/giây3  
 64GB – 11.000 
 32GB – 5.000
 >Ghi Ngẫu nhiên IOPS/giây  
 64GB – 3.000 
 32GB – 3.000
 >Bảo hành/hỗ trợ bảo hành ba năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 > Tiêu thụ Điện năng 
0,11W (TYP) Nghỉ / 1,55 (TYP) Đọc / 3,18 W (TYP) Ghi
 >Kích thước 50,88mm x 30mm 
 > Trọng lượng 7,3g
 >Nhiệt độ hoạt động 0°C ~ 70°C 
 >Nhiệt độ bảo quản -40°C ~ 85°C
 >Độ rung khi vận hành 2,17G
 >Độ rung khi không ạ vận hành 20G
 >MTBF (Tuổi thọ trung bình) 1.000.000 Giờ
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 SSD này được thiết kế để sử dụng cho máy tính xách tay và máy bàn, không sử dụng cho các 
Máy chủ. 

1. Xin lưu ý: Một số dung lượng được liệt kê trong thiết bị lưu trữ Flash là dùng để định dạng và 
các chức năng khác, không dùng cho việc lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng thực tế để lưu trữ 
dữ liệu sẽ ít hơn dung lượng được ghi trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng ậ tham 
khảo “Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston” tại kingston.com/flash_memory_guide. 

2. Dựa trên “hiệu năng có sẵn” với ATTO Disk Benchmark 2.41. Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc 
vào phần cứng, phần mềm và việc sử dụng máy chủ.

3. Dựa trên “hiệu năng vượt trội” với IOMeter.
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