
Tăng tốc độ và tính tin cậy trong các thiết bị 
ngoài máy tính.

Ổ SSD KingstonNow S200 là ổ cứng thể rắn thương mại dung lượng thấp 
với thiết kể có vỏ bọc khung hoặc vỏ trần. Sản phẩm hỗ trợ boot, chạy 
mát, êm và không tiếng ồn vì không có các bộ phận chuyển động cơ học. 
Thiết bị được thiết kế hoàn hảo dành cho các thiết bị ngoài máy tính truyền 
thống, là giải pháp thay thế cho thẻ nhớ compact Flash hoặc ổ cứng. 

SSDNow S200 rất hiệu quả về mặt chi phí và hiện có bán trên toàn cầu. Sản 
phẩm được bảo hành 2 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và có được độ tin cậy 
nổi tiếng của Kingston®.

 >  Giải pháp cho dung lượng thấp và giúp 
tiết kiệm chi phí
 >  Các ứng dụng trên máy tính phi truyền 
thống
 >  Đang bán ở dạng có vỏ ngoài hoặc 
không có vỏ ngoài
 >  Giải pháp lưu trữ lý tưởng thay thế cho 
thẻ compact Flash và ổ cứng
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Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>

Lý tưởng cho: 
• Đầu thu kỹ thuật số 
• Trạm thu vé 
• Quầy hàng kỹ thuật số 
• Bảng hiệu kỹ thuật số 
• Máy chơi game và đánh bạc 
• Thiết bị thể dục 
• Máy rút tiền 
• Thiết bị có mục đích cụ thể
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 > Dung lượng thấp — 32GB lưu trữ cho các ứng dụng phi truyền thống

 > Các tùy chọn về vỏ —  có vỏ ngoài hoặc không vỏ ngoài

 > Nhanh hơn — khởi động hệ thống và tải ứng dụng nhanh hơn so với ổ 
cứng hoặc thẻ compact Flash

 > Giao tiếp SATA — Dễ dàng tích hợp vào các thiết kế mới hoặc thiết kế 
hiện tại

 > Êm ái — chạy êm và mát

 > Tin cậy — vì không có các bộ phận chuyển động, ổ cứng thể rắn ít 
hỏng hơn so với ổ cứng tiêu chuẩn

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 > Kích cỡ thiết bị 2,5” hoặc không vỏ dày một nửa

 > Giao tiếp SATA Phiên bản 3.0 (6Gb/giây) - với khả năng tương thích 
ngược với SATA Phiên bản 2.0 

 > Dung lượng1 30GB

 > Bộ điều khiển PS3108

 > Đọc tuần tự2  SATA Phiên bản 3.0  
lên đến: 500MB/giây

 > Ghi tuần tự2  SATA Phiên bản 3.0  
lên đến: 100MB/giây

 > Đọc/Ghi ngẫu nhiên tối đa 4k3 lên đến 60,000/24,000 IOPS

 > Điểm PCMARK® Vantage HDD Suite 56,000

 > Tiêu thụ điện năng  
0.176 W W (TỐI ĐA) Nghỉ / 1.03 W W (TỐI ĐA) Đọc / 1.59 W W (TỐI ĐA) Ghi 

 > Nhiệt độ bảo quản -40°C ~ 85°C

 > Nhiệt độ hoạt động 0°C ~ 70°C

 > Kích thước Vỏ 2,5”: 69,8mm x 100,1mm x 7mm   
         Không có vỏ dày một nửa: 54mm x 39mm

 > Trọng lượng  Vỏ 2,5”: 86.5g 
Không vỏ dày một nửa: 8.4g

 > Độ rung hoạt động 2,17G Tối đa (7–800Hz)

 > Độ rung không hoạt động 20G Tối đa (10–2000Hz) 

 > Tuổi thọ triệu giờ MTBF

 > Bảo hành/hỗ trợ bảo hành 2 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

 > Tổng số byte đã ghi (TBW)4 22TB

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

SS200S3/30G (vỏ 2,5”) 
KG-S3330-1A (không vỏ dày một nửa) 

Sản phẩm không vỏ chỉ dành cho  
đơn hàng đặc biệt.

SSDNow S200

 Hệ thống thử nghiệm: Dell XPS 8500, Intel H77 Chipset, Intel Core i7-3770 CPU, 8GB Bộ nhớ hệ thống. SSD đã 
được kiểm tra với vai trò là ổ đĩa chính với các kết quả dựa trên hiệu năng “vượt trội”.

1 Một phần dung lượng ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được dùng để định dạng và cho các chức năng khác, do 
vậy không thể dùng để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng thực tế để lưu trữ dữ liệu thường thấp hơn dung 
lượng ghi trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại 
kingston.com/flashguide

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

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

4 Tổng số byte đã ghi (TBW) có nghĩa là tổng số lượng dữ liệu có thể được ghi vào ổ SSD với một khối lượng 
công việc cho trước trước khi ổ đĩa đạt đến giới hạn độ bền.

TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.
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