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

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

Đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu 
năng và tính kinh tế.
Ổ lưu trữ thể rắn V+200 SSDNow kết hợp giữa chất lượng và hiệu năng 
tuyệt vời cùng với giá cả phải chăng giúp ổ đĩa này trở thành lựa chọn 
lý tưởng cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Ổ này hoạt 
động thông qua bộ điều khiển SandForce®. Bộ điều khiển này đã giành 
giải thưởng về tốc độ đọc/ghi liên tiếp tốt nhất so với các sản phẩm cùng 
loại đồng thời được hỗ trợ bởi giao diện SATA Phiên bản 3.0 (6Gb/giây) 
tương thích ngược.

Đối với doanh nghiệp, V+200 giúp Bảo vệ Tính Toàn vẹn của Dữ liệu với 
công nghệ DuraClass™ cộng với RAISE™ 1 để mang lại độ tin cậy cao nhất. 
Ổ này được thiết kế để giúp giảm tác động tiêu cực của sự mã hóa phần 
mềm đối với hiệu năng. Các doanh nghiệp có thể khôi phục hiệu năng 
đã mất và nâng cao trải nghiệm người dùng. V+200 có dung lượng đủ 
lớn để đáp ứng được các tiêu chuẩn lưu trữ của khách hàng trong kinh 
doanh.

Đối với người tiêu dùng tại nhà, V+200 là lựa chọn tuyệt vời giúp tăng 
đáng kể hiệu năng cho các máy tính để bàn và máy tính xách tay sử dụng 
nền PC hay Mac. Các ổ cứng thể rắn có tốc độ nhanh hơn, tin cậy hơn so 
với các ổ cứng truyền thống; Chúng còn có khả năng chống va đập tốt 
và chạy êm ái, sinh nhiệt ít hơn so với các ổ cứng khác.

SSDNow V+200 được hỗ trợ bởi chế độ bảo hành ba năm và độ tin cậy 
nổi tiếng của Kingston. Kingston®  hiện là công ty đứng đầu trong lĩnh 
vực bộ nhớ độc lập trên thế giới.

 >SandForce driven
 >SATA Phiên bản 3.0 (6Gb/giây)



SSD này được thiết kế để sử dụng cho máy tính xách tay và để bàn, không sử dụng cho Máy chủ. 
1 Dung lượng 120GB trở lên.
2 Xin lưu ý: Một phần dung lượng liệt kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức năng khác, không dùng 

để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng hiện có thực tế để lưu trữ dữ liệu thấp hơn dung lượng được liệt kê trên các sản phẩm. Để 
biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo  Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flash_memory_guide. 

3 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.

4 Dựa trên “hiệu năng có sẵn” với  IOMeter08.
5 Tổng số Byte Đã Ghi (TBW) có nghĩa là tổng số lượng dữ liệu được ghi vào SSD trước khi ổ đĩa này đạt tới giới hạn độ bền. 
6 Hỗ trợ hệ điều hành: Windows® 7, Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3) 
TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂTHAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.
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MÃ SẢN PHẨM KINGSTON

CÁC ĐẶC ĐIỂM/LỢI ÍCH
 > Gia tăng hiệu năng một cách mạnh mẽ cho bất kỳ sự nâng cấp hệ 
thống nào
 > Nhiều dung lượng khác nhau — dung lượng phù hợp đáp ứng các 
tiêu chuẩn lưu trữ của bạn
 > Độ bền — Bảo vệ Toàn vẹn Dữ liệu với Công nghệ DuraClass
 > Đáng tin cậy — RAISE™1 để mang lại độ tin cậy dữ liệu cao cấp
 > An toàn — Công nghệ Ổ Tự Mã hóa
 > Bền — DuraWrite™ tối ưu hóa tính năng ghi để kéo dài độ bền
 > Đáng tin cậy — bảo hành ba năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 > Hệ số kích thước 2.5"
 > Giao diện SATA Phiên bản 3.0 (6Gb/giây), SATA Phiên bản 2.0 (3Gb/
giây), SATA Phiên bản 1.0 (1,5Gb/giây)
 > Dung lượng2 60GB, 90GB, 120GB, 240GB, 480GB
 > Đọc liên tiếp3   SATA Phiên bản 3.0 — 535MB/giây  
 SATA Phiên bản 2.0 — 280MB/giây
 > Ghi liên tiếp3  SATA Phiên bản 3.0: 60GB — 460MB/giây 
 90GB, 120GB, 240GB, 480GB — 480MB/giây  
 SATA Phiên bản 2.0: 260MB/giây
 > Đọc/Ghi Ngẫu nhiên Duy trì 4k4  60GB – 12.000/47.000 IOPS 
 90GB – 20.000/47.000 IOPS 
 120GB – 20.000/44.000 IOPS 
 240GB – 36.000/43.000 IOPS 
 480GB – 43.000/30.000 IOPS
 > Đọc/Ghi Ngẫu nhiên Tối đa 4k4  60GB – 85.000/60.000 IOPS 
 90GB – 85.000/57.000 IOPS 
 120GB – 85.000/55.000 IOPS 
 240GB – 85.000/43.000 IOPS 
 480GB – 75.000/34.000 IOPS
 > Tiêu thụ điện  
0,565 W (TYP) Nghỉ / 1,795 W (TYP) Đọc / 2,065 W (TYP) Ghi
 > Nhiệt độ bảo quản -40°C ~ 85°C
 > Nhiệt độ hoạt động 0°C ~ 70°C 
 > Kích thước 69,9mm x 100mm x 7mm
 > Trọng lượng 92,3 gram
 > Độ rung hoạt động 2,17G
 > Độ rung không hoạt động 20G
 > MTBF (Tuổi thọ trung bình) 1.000.000 Giờ 
 > Tổng số byte đã ghi (TBW)5   60GB: 48TB 
 90GB: 72TB 
 120GB: 96TB 
 240GB: 192TB  
 480GB: 384TB 
 

Hệ thống  thử nghiệm: Bo mạch chủ ASRock P67, CPU Intel Core i7 2600k 3,4GHz, Bộ nhớ Hệ thống 
8GB, Thẻ Video NVIDIA GTX 460. SSD đã được kiểm tra với vai trò là ổ đĩa phụ với các kết quả dựa trên 
hiệu năng “có sẵn”.

SVP200S37A/60G ổ lưu trữ độc lập 
SVP200S37A/90G ổ lưu trữ độc lập 
SVP200S37A/120G ổ lưu trữ độc lập 
SVP200S37A/240G ổ lưu trữ độc lập 
SVP200S37A/480G ổ lưu trữ độc lập 
SVP200S3B7A/60G nâng cấp bộ kit 
SVP200S3B7A/90G nâng cấp bộ kit 
SVP200S3B7A/120G nâng cấp bộ  kit 
SVP200S3B7A/240G nâng cấp bộ  kit 
SVP200S3B7A/480G nâng cấp bộ kit

• 2.5” SSD
• 2.5” Vỏ USB
• 3.5” giá và đinh vít lắp đặt
• Cáp dữ liệu và nguồn SATA
• Phần mềm sao chép ổ cứng6

• Hướng dẫn lắp đặt
• Adapter 7mm đến 9,5mm

BỘ TRỌN GÓI BAO GỒM


