
ความเร็วแบบไร้ขีดจำากัดพร้อมเสถียรภาพในการทำางานระดับสุดยอด

A400 SSD จาก Kingston ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำางานให้กับเครื่องเดิมของคุณ
ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งเวลาในการบู๊ต โหลดและโอนข้อมูลเมื่อเทียบกับฮาร์ดไดร์ฟ
แบบเดิม ๆ ติดตั้งระบบควบคุมใหม่ล่าสุด ความเร็วในการเขียนสูงสุด 500Mb/s และ 
450Mb/s1 SSD รุ่นนี้มีความเร็วเหนือกว่าฮาร์ดไดร์ฟทั่วไปถึง 10 เท่า1 ประสิทธิภาพจึง
เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ตอบสนองได้รวดเร็วในการทำางานหลายอย่างพร้อม ๆ กัน 
การทำางานโดยรวมจึงรวดเร็วยิ่งกว่า

นอกจากน้ียังทนทานและมีเสถียรภาพในการทำางานมากกว่าฮาร์ดไดร์ฟ โดย UV400 
เลือกใช้หน่วยความจำาแฟลชในตัว ไม่มีช้ินส่วนเคล่ือนท่ี ไดร์ฟจึงมักมีปัญหาน้อยกว่า
ฮาร์ดไดร์ฟท่ัวไป นอกจากน้ียังเกิดความร้อนน้อยกว่าและไม่มีเสียงรบกวน ทนต่อแรง
ส่ันสะเทือนหรือแรงกระแทกทำาให้เหมาะอย่างย่ิงสำาหรับใช้กับโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์
ประมวลผลแบบพกพา

A400 มีจำาหน่ายหลายขนาดตั้งแต่ 120GB-960GB2 เพื่อให้คุณมีพื้นที่ท้ังหมดที่คุณ
ต้องการสำาหรับแอพพลิเคชั่น วิดีโอ ภาพถ่าย และเอกสารสำาคัญอื่นๆ คุณยังสามารถ
เปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์หรือ SSD ขนาดเล็กกว่าด้วยไดรฟ์ที่ใหญ่พอที่จะเก็บไฟล์ทั้งหมด
ของคุณได้

SSD รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำาหรับใช้ในเครื่องเดสก์ทอปและโน้ตบุ๊ก ไม่เหมาะกับ
เซิร์ฟเวอร์

  คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูได้จากด้านหลัง >>

 › เริ่มการทำางาน โหลด
ข้อมูลและโอนไฟล์ได้อย่าง
รวดเร็ว

 › เสถียรภาพในการทำางาน 
และทนทานกว่าฮาร์ดไดร์ฟ
ปกติ

 › มีหลากหลายความจุที่
สามารถรองรับแอพพลิ
เคชั่นต่าง ๆ หรือใช้งาน
แทนฮาร์ดไดร์ฟแบบเดิม ๆ 
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เอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เร็วกว่าฮาร์ดไดร์ฟแบบปกติถึง 10 เท่า1 —
ความเร็วในการเขียนที่สูงเป็นพิเศษทำาให้ A400 SSD 
ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังสามารถใช้เพื่อ
คืนชีวิตให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณ

ทนทาน —  A400 ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก 
ทำาให้การทำางานมีเสถียรภาพสูงสำาหรับโน้ตบุ๊กและ
อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ

1. อ้างอิง “ประสิทธิภาพขณะแกะกล่อง” โดยใช้เมนบอร์ด SATA Rev. 3.0 ความเร็วอาจแตกต่างกันไปเนื่องจาก
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการใช้งาน

2. ความจุท่ีแจ้งบางส่วนสำาหรับไดร์ฟแฟลชใช้อ้างอิงสำาหรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ช่ันอ่ืน ๆ ไม่ใช่ความจุสำาหรับ
ใช้จัดเก็บข้อมูลท่ีแท้จริง ดังน้ันความจุท่ีแท้จริงสำาหรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าท่ีแจ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดูราย
ละเอียดเพ่ิมเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำาแฟลชเมมโมร่ีของ Kingston ท่ี kingston.com/flashguide

3. การรับประกันแบบจำากัดเงื่อนไขครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี หรือ “เปอร์เซ็นต์การใช้งานจริง (Percentage 
Used)” ของ SSD ตรวจสอบได้จาก Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager) สำาหรับ NVMe SSD 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้จะแสดงค่า Percentage Used เป็น 0 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ครบอายุการรับประกัน
จะแสดง Percentage Used มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อย (100) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก kingston.com/wa

4. จำานวนไบต์ที่เขียนทั้งหมด (TBW) ได้มาจากเกณฑ์ของ JEDEC Client Workload (JESD219A)

รายละเอียดทางเทคนิค
ฟอร์มแฟคเตอร์
2.5” 

อินเทอร์เฟซ
SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – รองรับ SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)

ความจุ2
120GB, 240GB, 480GB, 960GB

NAND
3D

ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน1 
การถ่ายโอนข้อมูล (ATTO) 
120GB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 320MB/s 
240GB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 350MB/s 
480GB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 450MB/s 
960GB — อ่านสูงสุด 500MB/s และเขียน 450MB/s

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
0.195W เปิดทิ้ง / 0.279W เฉลี่ย / 0.642W (สูงสุด) อ่าน / 1.535W 
(สูงสุด) เขียน

อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-20°C~85°C

อณุหภมูกิารท าางาน
0°C~70°C

ขนาด
100.0 x 69.9 x 7.0 มม. (2.5 นิ้ว)

น้ำาหนัก
39 ก (120GB – 2.5นิ้ว) 
41 ก (240-480GB – 2.5นิ้ว) 
41.9 ก (960GB – 2.5นิ้ว)

การสั่นสะเทือนขณะทำางาน
2.17G peak (7–800Hz)

การสั่นสะเทือนขณะไม่ทำางาน
20G peak (10-2000Hz)

อายุการใช้งานคาดการณ์
1 ล้านชั่วโมง MTBF

การรับประกัน/บริการรองรับ3

รับประกันแบบจำากัดเงื่อนไข 3 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

จำานวนไบต์สำาหรับเขียนข้อมูลทั้งหมด (TBW)4 
120GB — 40TB 240GB — 80TB 
480GB — 160TB 960GB — 300TB

หมายเลขชิ้นส่วน

2.5 นิ้ว (นิ้วแยกเดี่ยว)

SA400S37/120G 

SA400S37/240G 

SA400S37/480G 

SA400S37/960G 


