
Najodpowiedniejsze
zastosowania

Modernizacja komputerów
stacjonarnych
Modernizacja laptopów
Modernizacja stacji roboczych
Wymiana dysków 3,5 HDD lub 2,5
HDD

ZESTAWIENIE DANYCH

Szybkość. Wszechstronność. Niezawodność.
BarraCuda Q1

Popraw wydajność komputera PC przy pomocy dysku nawet 20-
krotnie szybszego od dysków twardych. Seagate® BarraCuda™ Q1
to wewnętrzny dysk SSD SATA wyposażony w najnowocześniejszą
technologię QLC NAND. Do 190 TB całkowitej liczby zapisanych
bajtów (TBW) na trwałym i uniwersalnie kompatybilnym dysku do
łatwej modernizacji, który można podłączyć w trybie plug-and-play.

Technologia 3D QLC NAND nowej generacji udostępnia modernizację do wydajności
dysku SSD w przystępnej cenie.

Dysk SSD SATA zapewnia nawet 20 razy większą szybkość niż dyski twarde1.

Duża szybkość sekwencyjnego odczytu/zapisu (do 550/500 MB/s) oznacza większą
responsywność w pobieraniu, instalacji i realizacji wielu zadań jednocześnie.

Prosta modernizacja dla dysku twardego za pomocą uniwersalnych połączeń plug-
and-play SATA.

Dłuższa żywotność baterii do laptopa dzięki niskim wymaganiom w zakresie poboru
energii na poziomie 2,1 W.

Migracja i klonowanie danych ze starego dysku za pośrednictwem gratisowego
oprogramowania Seagate DiscWizard™.

Wyższa trwałość dysku z całkowitą liczbą zapisanych bajtów na poziomie 280 TB

1 Na podstawie przepustowości pamięci masowej 2.0 PCMark8 (dysk SSD 169,2 MB/s BC Q1 w porównaniu z dyskiem HDD 8,34

MB/s). Testy wewnętrzne.



1 Wsteczna kompatybilność z SATA 3 Gb/s oraz SATA 1,5 Gb/s

2 Wydajność po wyjęciu z opakowania (FOB) na nowo sformatowanym dysku. Wydajność może się różnić w zależności od wersji oprogramowania układowego dysku SSD, sprzętu i konfiguracji. Wydajność

obliczona na podstawie CrystalDiskMark v.5.0 ×64 z hostem SATA 6 Gb/s.

Specyfikacje 960 GB 480 GB

Model standardowy ZA960CV10001 ZA480CV10001

Interfejs1 SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s

Pamięć flash typu NAND 3D QLC 3D QLC

Wymiary 2,5 cala × 7 mm 2,5 cala × 7 mm

Wydajność

Odczyt sekwencyjny (maks., MB/s), 128 KB2 550 550

Zapis sekwencyjny (maks., MB/s), 128 KB2 500 500

Wytrzymałość/niezawodność

Całkowita liczba zapisanych bajtów (TB) 280 110

Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF, w godz.) 1 800 000 1 800 000

Ograniczona gwarancja (lata) 3 3

Zarządzanie energią

Moc czynna, średnia (W) 2,1 2,0

Stan uśpienia (mW) 23 22

Środowisko

Wewnętrzna temperatura podczas pracy (°C) od 0 do 70 od 0 do 70

Temperatura, w stanie spoczynku (°C) od -40 do 85 od -40 do 85

Odporność na wstrząsy, w stanie spoczynku, 0,5 ms (G) 1500 1500

Szczególne właściwości

TRIM Tak Tak

S.M.A.R.T. Tak Tak

Nie zawiera halogenu Tak Tak

Zgodność z RoHS Tak Tak

Parametry fizyczne

Wysokość (mm/cale, maks.) 7,10 mm / 0,279 cala 7,10 mm / 0,279 cala

Szerokość (mm/cale, maks.) 70,10 mm / 2,759 cala 70,10 mm / 2,759 cala

Głębokość (mm/cale, maks.) 100,40 mm / 3,952 cala 100,40 mm / 3,952 cala

Masa (g/funty) 40 g / 0,088 funta 40 g / 0,088 funta
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Informacje dotyczące zamawiania

Specyfikacje

Opakowanie detaliczne Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety

Głębokość/długość (cale/mm) 0,555 cala / 14,1 mm 7,717 cala / 196 mm 48,031 cala / 1220 mm

Szerokość (cale/mm) 5,236 cala / 133 mm 12,126 cala / 308 mm 40,157 cala / 1020 mm

Wysokość (cale/mm) 7,008 cala / 178 mm 6,339 cala / 161 mm 57,086 cala / 1450 mm

Masa (funty/kg) 0,159 funta / 0,072 kg 3,968 funta / 1,8 kg 601,862 funta / 273 kg

Ilość

Liczba opakowań w kartonie
zbiorczym

20

Liczba kartonów zbiorczych na
palecie

144

Liczba warstw palety 8

Wymagania systemowe

Port SATA 6 Gb/s lub SATA 3 Gb/s
Windows® 10, Windows 8.1
Linux

Zawartość zestawu

Dysk Seagate® BarraCuda™ Q1 SSD

Region Numer modelu Pojemność Okres gwarancji (lata) Kod UPC Kod EAN
Kod UPC opakowania

zbiorczego

WW ZA480CV1A001 480 GB 3 763649143551 8719706024310 10763649143558

WW ZA960CV1A001 960 GB 3 763649143568 8719706024327 10763649143565
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