
Performa profesional portabel di ujung jari Anda

SSD Portabel XS2000 dari Kingston memanfaatkan kecepatan USB 3.2 Gen 2x2 untuk 
menghadirkan performa generasi berikutnya dalam drive eksternal yang ringkas. 
Dengan kecepatan transfer super cepat hingga 2.000MB/dtk1, XS2000 menghadirkan 
produktivitas yang ditingkatkan yang minim gangguan. XS2000 menawarkan opsi 
penyimpanan kecepatan tinggi hingga 4TB2 untuk offloading dan pengeditan 
gambar beresolusi tinggi, video 8K, dan dokumen berukuran besar dalam sekejap. 
Drive ini dirancang mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi tuntutan 
penyimpanan dan kompatibel dengan sebagian besar perangkat yang ada. Ini 
berfungsi seperti hard drive, tetapi menyimpan data menggunakan teknologi flash 
NAND. Drive terhubung dengan USB Type-C®3 yang memungkinkan pembuat konten 
mengakses data mereka di mana saja melalui PC atau perangkat seluler. Baik saat 
bekerja, bermain, atau mengerjakan proyek, XS2000 memiliki pelindung kasar yang 
dapat dilepas dan standar IP554 untuk melindungi dari air dan debu, menjadikannya 
pendamping yang sempurna untuk pemotretan atau petualangan di lokasi.

lainnya >>

 › Kecepatan hingga 

2.000MB/dtk1 dengan  

USB 3.2 Gen 2x2

 › Kapasitas hingga 4TB2

 › Bentuk yang ringkas 

dengan ukuran pas di saku 

 › Standar IP554 dengan 

pelindung karet yang  

dapat dilepas 

SSD EKSTERNAL XS2000
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SSD EKSTERNAL XS2000

Performa USB 3.2 Gen 2x2 — Kecepatan baca/tulis 
tercepat di industri hingga 2.000MB/dtk1.

Kapasitas berkecepatan tinggi — Hingga 4TB2 untuk 
mendukung gambar resolusi tinggi, video 8K, dan 
dokumen berukuran besar.

FITUR/KEUNGGULAN

Dirancang untuk tahan lama — Teruji tahan air dan 
debu4 serta tahan getaran dengan pelindung karet.

Ukuran ringkas sebesar saku — Bentuk yang kecil dan 
ringan untuk penyimpanan portabel yang mudah.
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1. Kecepatan dapat bervariasi tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan.

2. Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan flash digunakan untuk pemformatan dan fungsi 
lainnya, sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas aktual yang tersedia untuk 
penyimpanan data kurang dari jumlah yang tercantum pada produk. Untuk informasi selengkapnya, buka Panduan 
Memori Flash Kingston.

3. USB Type-C® dan USB-C® adalah merek dagang terdaftar milik USB Implementers Forum.

4. Besertifikasi IEC/EN 60529 IP55 untuk melindungi dari kontak dengan air dan debu. Sebelum digunakan, harus dalam 
keadaan bersih dan kering.

5. Garansi terbatas didasarkan pada waktu 5 tahun atau “Sisa Masa Pakai SSD” yang dapat diketahui melalui Kingston 
SSD Manager. Produk baru yang belum digunakan akan menunjukkan nilai seratus (100) pada indikator penggunaan, 
sedangkan produk yang telah mencapai batas ketahanan program erase cycle akan menunjukkan nilai satu (1) pada 
indikator penggunaan. Lihat Kingston.com/wa untuk informasi selengkapnya.

NOMOR KOMPONEN KINGSTON

Antarmuka
USB 3.2 Gen 2x2

Kecepatan1

kecepatan baca 2.000MB/dtk, kecepatan tulis 2.000MB/dtk

Kapasitas2

500GB, 1TB, 2TB, 4TB

Dimensi
69,54 x 32,58 x 13,5mm

Berat
28,9g

Bahan casing
logam + plastik

Suhu pengoperasian
0°C~40°C

Suhu penyimpanan
-20°C~85°C

Garansi/dukungan5

garansi terbatas 5 tahun dengan dukungan teknis gratis

Kompatibel dengan
Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

SPESIFIKASI

SSD Eksternal XS2000

SXS2000/500G

SXS2000/1000G

SXS2000/2000G

SXS2000/4000G

NOMOR KOMPONEN KINGSTON

USB 3.2 Gen 2x2

Windows® 11 √√

Windows® 10 √√

Windows® 8.1 √√

macOS (v. 10.14.x +) √√

Linux (v. 2.6.x +) √√

Chrome™ OS™ √√


