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OYUNCULAR, TUTKULU KULLANICILAR  
VE GELIŞMIŞ KULLANICILAR IÇIN
Kingston FURY™ Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD PC yapımı ve yükseltmelerde 
üst düzey performans isteyen oyuncular ve donanım tutkunları için yüksek 
kapasitelerde gelişmiş performans sağlar. En yeni Gen 4x4 NVMe denetleyiciyi ve 
3D TLC NAND’ı kullanan Kingston FURY Renegade SSD, 7.300/7.000MB/s1 okuma/
yazma değerlerine varan müthiş hızlar ve olağanüstü tutarlılık ve harika oyun 
deneyimi için 1.000.000 IOPS1’ye kadar performans sunmaktadır. Oyun ve uygulama 
yükleme sürelerinden video akış ve yakalamaya kadar her alanda sisteminizin genel 
tepkiselliğinde iyileştirmeler sağlar.

Daha iyi ısı yönetimi, en üst performans sırasında daha fazla kararlılık sunar. İnce M.2 ve 
alçak profilli, grafen alüminyum ısı dağıtıcı, oyun dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda 
yoğun kullanım için optimize edilmiştir. İsteğe bağlı ısı alıcı modeli, oyunda işler 
kızıştığında PS5™ konsolunun serin kalması için ekstra bir termal dağıtma katmanı 
sunar. Kingston FURY Renegade SSD, oyunda zirvelerde kalmanızı sağlayan en 
iyi ekibi oluşturmak için Kingston FURY Renegade bellek ürün serisinin üst düzey 
performansına ayak uydurur.

En sevdiğiniz oyunlar ve medya dosyalarından oluşan kapsamlı kütüphanenizi alacak 
500GB–4TB2 arası kapaistelerde mevcuttur.

Daha fazla >>

 › Müthiş PCIe Gen  

4x4 NVMe performansı

 › Isı alıcılı ya da düşük 

profilli ısı dağıtıcı ile 

sunulmaktadır

 › İnce M.2 2280  

form faktörü

 › 4TB’a varan yüksek 

kapasitele2

 › PS5™ ready
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PCIe 4.0 NVMe ile bir üst seviyeye çıkın — 7.300/7.000MB/s1  
okuma/yazmaya varan gelişmiş Gen 4x4 yoğun hızlar ve 
1.000.000 IOPS’ye1 varan performansla hakimiyet sağlayın.

Ana kartınızdan en iyi şekilde yararlanın — Oyun 
sisteminizi ve laptop’unuzu geliştirmek için güçlü ince  
M.2 form faktörü.

Oynamak için daha fazla alan — Tüm yeni oyunları ve 
DLC’leri alın. Sevdiğiniz oyunları ve medya dosyalarını 
saklamak için 4TB2’a varan yüksek kapasitelerde  
üstün performans.

TEKNIK ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Düşük profilli grafen alüminyum ısı dağıtıcı — Gelişmiş 
ısı dağıtma özellikleri yoğun kullanım sırasında sürücünüzün 
serin kalmasını sağlar. Oyun laptopları ve anakartlardaki en 
dar alanlara yüksek performans getirir.

PS5™ Ready — Oyunlarınızı en üst düzeye çıkarmak için 
tasarlanmış, oyunun kurallarını değiştiren veri saklama 
çözümü. İsteğe bağlı entegre alüminyum ısı alıcılı model, 
sürücüyü soğutmak ve en üst performansın korunmasına 
yardımcı olmak için ek bir termal dağıtma katmanı sunar.

Form faktörü
M.2 2280
Arabirim
PCIe 4.0 x4 NVMe
Kapasiteler2

500GB, 1TB, 2TB, 4TB
Denetleyici
Phison E18
NAND
3D TLC
Sıralı okuma/yazma1

500GB – 7.300/3.900MB/s 1TB – 7.300 / 6.000MB/s 
2TB – 7.300/7.000MB/s 4TB – 7.300/7.000MB/s
Rastgele 4K okuma/yazma1  

500GB – 450.000/900.000 IOPS’ye kadar 
1TB – 900.000/1.000.000 IOPS’ye kadar 
2TB – 1.000.000/1.000.000 IOPS’ye kadar 
4TB – 1.000.000/1.000.000 IOPS’ye kadar
Dayanıklılık 
(Yazılan toplam bayt)3

500GB – 500TB 1TB – 1,0PB 2TB – 2,0PB 4TB – 4,0PB
Güç tüketimi
500GB – 50mW boşta / 0,34W ort. / 2,7W (MAKS) okuma / 4,1W (MAKS) yazma 
1TB – 50mW boşta / 0,33W ort. / 2,8W (MAKS.) okuma / 6,3W (MAKS.) yazma 
2TB – 50mW boşta / 0,36W ort. / 2,8W (MAKS.) okuma / 9,9W (MAKS.) yazma 
4TB – 50mW boşta / 0,36W ort. / 2,7W (MAKS.) okuma / 10,2W (MAKS.) yazma
Saklama sıcaklığı
-40°C~85°C
Çalışma sıcaklığı
0°C~70°C
Boyutlar  
Isı dağıtıcı:  80mm x 22mm x 2,21mm (500GB-1TB) 

80mm x 22mm x 3,5mm (2TB-4TB)
Isı alıcı: 80mm x 23,67mm x 10,5mm
Ağırlık
Isı dağıtıcı: 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9,7g 
Isı alıcı: 500GB-1TB – 32,1g 2TB-4TB – 34,9g
Çalışırken titreşim
en yüksek 2,17G (7-800Hz)

 Bu SSD masaüstü ve dizüstü bilgisayar iş yükleri için tasarlanmış olum sunucu ortamlarına yönelik değildir.

1. PCIe 4,0 anakart kullanılarak “Kutudan çıktığı haliyle performans” esas alınmıştır. Sunucu donanımı, yazılımı ve 
kullanımına göre hız farklılık gösterebilir.

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 yazılandan 
azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresinde, Kingston’ın Flash Bellek Kılavuzuna gidin.

3. Toplam Yazılan Bayt Miktarı (TBW), JEDEC İstemci İş Yükü’ne göre elde edilmiştir (JESD219A).

4. 5 yıl ya da Kingston SSD Manager (Kingston.com/SSDManager) adresini kullanarak bulunabilecek SSD “Percentage 
Used”u (Kullanılan Yüzde) temel alan sınırlı garanti. NVMe SSD’ler için yeni, kullanılmamış bir üründe, Percentage 
Used (Kullanılan Yüzde) değeri olarak 0 gösterilirken, garanti limitine ulaşan bir ürün için gösterilen Percentage Used 
(Kullanılan Yüzde) değeri yüz (100) ya da daha yüksek olacaktır. Ayrıntılar için Kingston.com/wa adresine bakın.

PARÇA NUMARALARI

Isı dağıtıcı Isı alıcı

SFYRS/500G SFYRSK/500G

SFYRS/1000G SFYRSK/1000G

SFYRD/2000G SFYRDK/2000G

SFYRD/4000G SFYRDK/4000G

İşletim dışındaki titreşim
en yüksek 20G (20-1.000Hz)
MTBF
1.800.000 saat
Garanti/destek4

sınırlı 5 yıl garanti
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