
Kingston 480GB SSDNOW A400 M.2 2280 SSD

Code:
SSDKI5620405

Vendor code:
SA400M8/480G

EAN code:
740617303506

480 GB, M.2 2280, SATA III, NAND TLC, 5.5 g
Ongelooflijke snelheden plus rotsvaste betrouwbaarheid. De A400 solid-state drive van Kingston biedt een
drastische verbetering van de reactiesnelheid van uw bestaande systeem met ongelooflijke opstart-, laad- en
overdrachtstijden vergeleken met mechanische harde schijven. Deze SSD die wordt ondersteund door de laatste
generatie controller met snelheden tot wel 500MB/s en 450MB/s* voor lezen en schrijven, is 10x sneller dan een
traditionele harde schijf** voor hogere prestaties, uiterst responsief multitasking en een sneller systeem in het
algemeen. De A400 is tevens betrouwbaarder en duurzamer dan een harde schijf en is gebouwd met Flash
geheugen. Het bevat geen bewegende onderdelen, waardoor het minder waarschijnlijk is dat er storingen optreden
dan bij een mechanische harde schijf. Het is ook koeler en stiller en de schok- en trilbestendigheid maakt het ideaal
voor notebooks en andere mobiele computers. De A400 is verkrijgbaar in meerdere vormfactors en
opslagcapaciteiten van 120GB tot 1.92TB**, zodat u voldoende ruimte heeft voor al uw applicaties, video's, foto's en
ander belangrijke documenten. U kunt ook uw harde schijf of een kleinere SSD vervangen met een schijf die groot
genoeg is voor al uw bestanden. Deze SSD is gemaakt voor gebruik in desktops en notebooks en is niet bedoeld
voor server-omgevingen. *Gebaseerd op “prestaties op basis van fabrieksinstellingen” met behulp van een SATA
versie 3.0 moederbord. Snelheid kan variëren als gevolg van de host hardware, software en het gebruik. ** Een
deel van de vermelde capaciteit op een flash geheugen is bedoeld voor formattering en andere functies en is
daarom niet beschikbaar voor gegevensopslag. Daarom is de werkelijk beschikbare capaciteit voor gegevensopslag
kleiner dan voor de producten is aangegeven.

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 70 °C

Temperatuur bij opslag -40 - 85 °C
Trillingen bij opslag 20 G

Trillingen, in bedrijf 2,17 G



Energie

Stroomverbruik (idle) 0,195 W

Stroomverbruik (lezen) 0,642 W

Stroomverbruik (schrijven) 1,535 W
Vermogensverbruik (avg) 0,279 W

Gewicht en omvang

Breedte 80 mm

Diepte 22 mm

Gewicht 5,5 g

Hoogte 1,35 mm

Kenmerken

Component voor PC/notebook
Interface SATA III

Leessnelheid 500 MB/s

Mean time between failures (MTBF) 1000000 uur

NVMe Nee
Overdrachtssnelheid 6 Gbit/s

Schrijfsnelheid 450 MB/s

SSD capaciteit 480 GB
SSD-vormfactor M.2

TBW-classificatie 160

Type geheugen 3D NAND

Veiligheidsfunties Schokbestendig, Bestand tegen trillingen


