
Taşınabilir profesyonel performans parmaklarınızın ucunda

Kingston XS2000 Taşınabilir SSD, USB 3.2 Gen 2x2 hızları ile kompakt, harici bir 
sürücüde yeni nesil performans sunar. XS2000, 2000MB/s1’ye varan çok yüksek 
transfer hızlarında çok az kesinti ile gelişmiş üretkenlik sağlar. XS2000, yüksek 
çözünürlüklü görüntülerin, 8K videoların ve büyük belgelerin hızla boşaltılması ve 
düzenlenmesi için 4TB’a2 varan yüksek hızlı veri saklama seçenekleri sunar. Sürücü, 
gelecekteki veri saklama taleplerine ayak uyduracak yapıdadır ve kutusundan 
çıktığı haliyle birçok cihazla uyumludur. Bir sabit disk sürücü gibi çalışır ancak 
verileri NAND flash teknolojisini kullanarak saklar. USB Type-C®3 bağlantısıyla içerik 
oluşturucuların verilerine bir PC ya da mobil cihaz ile istedikleri yerde erişmelerini 
sağlar. İster iş, oyun isterse hobi amaçlı projeleriniz arasında gidiyor olun XS2000, 
sağlam bir çıkarılabilir kılıfı ve suya ve toza karşı dayanıklılığı gösteren IP55-
sınıfına4 sahip olmasıyla yerinde fotoğraf çekimleri ya da maceralar için yanınızda 
götürebileceğiniz mükemmel bir cihazdır.

Daha fazla >>

 › 2.000MB/s’ye1 varan hızlar 

USB 3.2 Gen 2x2 ile sağlanır

 › 4TB2’a varan kapasiteler

 › Kompakt, cep boyu 

form faktörü 

 › Çıkarılabilir lastik kılıfla 

IP55 sınıfı4
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XS2000 HARICI SSD

USB 3.2 Gen 2x2 performansı — Industry-leading 
read/write speeds of up to 2,000MB/s1.

High-speed capacities — 2.000MB/s2’ye varan 
endüstri lideri okuma/yazma hızları.

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Yüksek hızlı kapasiteler — Yüksek çözünürlüklü 
görüntüleri, 8K videoları ve büyük belgeleri 
desteklemek için 4TB’a4 varan.

Cep boyutu taşınabilirlik — Dışarıdayken kolay 
taşınabilir veri saklama için küçük, hafif form faktörü.
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1. Hız ana bilgisayar donanımı, yazılımı ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterir.

2. Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu nedenle, veri saklama 
için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha 
fazla bilgi için, Kingston’ın Flash Bellek Rehberine bakınız.

3. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum’un tescilli ticari markalarıdır.

4. IEC/EN 60529 IP55 onayı ile su akışına ve sınırlı toz temasına dayanır. Kullanmadan önce temiz ve kuru olmalıdır.

5. 5 yıl ya da Kingston SSD Manager (Kingston.com/SSDManager) adresini kullanarak bulunabilecek SSD “Life Remaining”i 
temel alan sınırlı garanti. Yeni, kullanılmamış ürün, yüz (100) yıpranma göstergesi değeri gösterirken, program-silme 
döngülerinin dayanıklılık sınırına ulaşan bir ürün bir (1) yıpranma göstergesi değeri gösterecektir. Ayrıntılar için Kingston.
com/wa adresine bakın.

PARÇA NUMARALARI

Arabirim
USB 3.2 Gen 2x2

Hız1

2.000MB/s okuma, 2.000MB/s yazma

Kapasiteler2

500GB, 1TB, 2TB, 4TB

Boyutlar
69.54 x 32.58 x 13.5mm

Ağırlık
28,9g

Muhafaza malzemesi
metal + plastik

Çalışma sıcaklığı
0°C~40°C

Saklama sıcaklığı
-20°C~85°C

Garanti/destek5

sınırlı 5 yıl garanti

Tüm işletim sistemleri
Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

TEKNIK ÖZELLIKLER

XS2000 Harici SSD

SXS2000/500G

SXS2000/1000G

SXS2000/2000G

SXS2000/4000G

UYUMLULUK TABLOSU

USB 3.2 Gen 2x2

Windows® 11 √√

Windows® 10 √√

Windows® 8.1 √√

macOS (v. 10.14.x +) √√

Linux (v. 2.6.x +) √√

Chrome™ OS™ √√


