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Dysk półprzewodnikowy Kingston A1000 to urządzenie klasy podstawowej 

z interfejsem PCIe NVMe™ o jednostronnej konstrukcji M.2 22 x 80 mm. 

Ten format to idealnie rozwiązanie dla cieńszych notebooków i systemów 

z ograniczoną ilością miejsca w obudowie. Dzięki zastosowaniu interfejsu PCIe 

NVMe™ Gen 3.0 x2, 4-kanałowego kontrolera Phison E8 oraz pamięci flash 3D 

NAND dysk jest w stanie osiągać szybkości odczytu i zapisu na poziomie 1500 

MB/s i 1000 MB/s1. Jest 2 x szybszy od typowego dysku SSD z interfejsem SATA 

i 20 x szybszy od tradycyjnych dysków twardych. Ma wyjątkowo krótki czas 

reakcji, ultra niską latencję i bardzo wysoką przepustowość.

Dysk A1000 jest zbudowany z pamięci półprzewodnikowej NAND, dzięki 

czemu jest trwalszy i bardziej niezawodny, niż tradycyjne dyski twarde. 

Brak ruchomych części stosowanych w dyskach mechanicznych oznacza 

zdecydowanie mniejszą podatność na awarie. Mniejsza emisja ciepła i hałasu 

oraz wysoka odporność na wibracje i wstrząsy stwarzają szerokie pole do 

zastosowania w notebookach i innych urządzeniach mobilnych.

Dysk A1000 jest dostępny w wariantach od 240 GB do 960 GB2, co 

zapewnia ogromną pojemność do przechowywania aplikacji, filmów, zdjęć 

i wszelkiego rodzaju ważnych dokumentów. Jest to też świetna alternatywa 

dla zastąpienia tradycyjnego dysku twardego lub mniejszego dysku SSD 

urządzeniem, które pomieści wszystkie Twoje pliki.

Wyjątkowa dynamika reakcji i bardzo 
niska latencja.

Funkcje/dane techniczne na odwrocie >>

A1000 SSD

> 20 x szybszy niż dysk twardy 7200 RPM1

> Format M.2 2280

> Jednostronna konstrukcja

> Dostępny w pojemnościach do 960 GB2
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A1000 SSD

DANE TECHNICZNE

 >Rozmiar obudowy M.2 2280

 > Interfejs PCIe NVMe™ Gen 3.0 x 2 linie

 >Pojemności2 240 GB, 480 GB, 960 GB

 >Kontroler Phison E8

 >NAND 3D TLC

 > Szybkość odczytu/zapisu1  240 GB — do 1500/800 MB/s 
480 GB — do 1500/900 MB/s 
960 GB — do 1500/1000 MB/s

 > Losowy odczyt/zapis 4K  240 GB — do 100 000/80 000 IOPS 
480 GB — do 100 000/90 000 IOPS 
960 GB — do 120 000/100 000 IOPS

 >Zużycie energii 0,011748 W w stanie spoczynku /  
0,075623 W średnio / 0.458 W (maks.) odczyt / 0,908 W (maks.) zapis

 >Wymiary 80 mm x 22 mm x 3,5 mm

 > Temperatura robocza 0°C~70°C

 > Temperatura podczas przechowywania -40°C~85°C

 >Waga  240 GB — 6,4 g 
480 GB — 7 g 
960 GB — 7,6 g

 >Wibracje (podczas pracy) 2,17 G szczytowo (7-800 Hz)

 >Wibracje (w spoczynku) 20 G szczytowo (10-2000 Hz)

 > Szacowany czas eksploatacji 1 mln godz. MTBF

 >Gwarancja/pomoc techniczna3 5-letnia ograniczona gwarancja 
z bezpłatną pomocą techniczną

 >Całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW)4  240 GB — 150 TB 
480 GB — 300 TB 
960 GB — 600 TB

 >W20 x szybszy od tradycyjnego dysku twardego1 — Wysoka 
szybkość odczytu i zapisu dysku A1000 pozwala podnieść 
wydajność systemu i tchnąć nowe życie w starsze urządzenia.

 > Format M.2 2280 — Uniwersalne złącze SFF zastępuje 
niewielkie gniazda mSATA i mini-PCIe.

 > Jednostronna konstrukcja — Łatwa integracja dzięki złączom 
M.2; idealny wybór dla cienkich i lekkich notebooków oraz 
systemów z ograniczoną ilością miejsca.

 >Wiele dostępnych pojemności — Dysk stworzony dla 
użytkowników o różnych potrzebach, dostępny w wariantach  
do 960 GB2.

CECHY I ZALETY

Ten dysk SSD jest przeznaczony do użycia w komputerach stacjonarnych i przenośnych. 
Nie przewidziano zastosowania w środowiskach serwerowych.

1 Na podstawie wydajności nowego produktu z płytą główną wyposażoną w interfejs SATA wer. 
3.0 / PCIe 3.0. Rzeczywista szybkość zależy od parametrów sprzętu, oprogramowania i sposobu 
użytkowania. Parametry odczytu/zapisu plików 4 KB w programie IOMETER uzyskano na partycji 
o rozmiarze 8 GB.

2 Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash jest zajęta na potrzeby formatowania i innych 
funkcji i nie może służyć do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność 
urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza od podanej w specyfikacji.  
Więcej informacji zawiera przewodnik po nośnikach pamięci flash firmy Kingston pod adresem 
kingston.com/flashguide.

3 Ograniczona gwarancja obowiązująca przez okres 5 lat lub przez pozostały czas eksploatacji dysku 
SSD (SSD Life Remaining), który podaje aplikacja Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager). 
Wskaźnik zużycia nowego, nieużywanego produktu wynosi sto (100), natomiast w przypadku 
produktu, który osiągnął limit trwałości mierzony liczbą programowych cykli kasowania danych, 
wartość tego wskaźnika jest równa jeden (1). Więcej informacji można znaleźć pod adresem  
kingston.com/wa.

4 Całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW) wyznaczana zgodnie z normą JEDEC Client Workload 
(JESD219A).

5 Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10, 8.1, 8.

SA1000M8/240G 
SA1000M8/480G
SA1000M8/960G

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
M.2 SSD
Oprogramowanie do klonowania dysku  
twardego – kupon na pobranie5
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