1TB, 2TB, 4TB*

SSD Portabel SanDisk Extreme PRO®
Kinerja SSD tangguh yang dirancang untuk pekerjaan paling berat

Keunggulan

Membuat konten kelas atas dapat memberikan tekanan besar

• Kinerja SSD NVMe™ yang dahsyat—

pada perangkat, kamera, atau sistem Anda. Untuk mengabadikan

2000MB/s** baca/tulis
• Hampir 2x lebih cepat dibandingkan
generasi kami sebelumnya
• Kerangka aluminium tempa
berfungsi sebagai heatsink untuk
kecepatan berkelanjutan
• Perlindungan jatuh, ketahanan air
dan debu IP553
• Bantu jaga kerahasiaan konten pribadi
dengan enkripsi perangkat keras
yang disertakan2
• Kompatibilitas dengan berbagai
smartphone USB Type-C™
• Kait carabiner praktis untuk
mengaitkan drive
• Manajemen file yang mudah dengan
aplikasi SanDisk® Memory Zone™4
• Garansi terbatas selama 5 tahun1
• Dari SanDisk®, merek yang dipercayai
oleh fotografer profesional di
seluruh dunia

dan menyimpan karya terbaik, Anda membutuhkan penyimpanan
cepat berkapasitas besar yang cukup andal untuk membantu Anda
konsisten memberikan hasil melampaui harapan dalam pekerjaan
paling berat. SanDisk Extreme PRO® Portable SSD yang berada dalam
casing aluminium tempa yang juga berfungsi sebagai heatsink, yang
menghemat waktu melalui kecepatan baca/tulis berkelanjutan yang
lebih tinggi hingga 2000MB/dtk**. Pelindung silikon tahan lama,
perlindungan jatuh hingga dua meter3, ketahanan air dan jatuh3 IP55,
serta kait carabiner praktis untuk mengaitkan drive memberi Anda
ketenangan pikiran untuk dibawa ke mana saja pekerjaan—atau hidup—
membawa Anda. Dari merek yang dipercayai oleh fotografer profesional
di seluruh dunia, SanDisk Extreme PRO Portable SSD menghadirkan
kinerja kilat SSD NVMe™ dalam solusi penyimpanan yang andal
dan tangguh.

SSD Portabel SanDisk Extreme PRO®
Spesifikasi
Kapasitas yang tersedia:

1TB, 2TB, 4TB*

Dimensi (T x L x P):

0,402 x 2,257 x 4,341 inci (10,220 x 57,340 x 110,260 mm)

Suhu pengoperasian:

0°C hingga 45°C

Suhu penyimpanan:

-20°C hingga 85°C

Antarmuka:

USB 3.2 Gen 2 x 2

Daya tahan:

IP55 untuk ketahanan air dan debu3

Tahan Guncangan:

hingga 1500G

Tahan Getaran:

5 gRMS, 10-2.000 Hz

Garansi:

terbatas 5 tahun1 [khusus AS]; 5 tahun [ROW]1

Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi
www.sandisk.com

Di SanDisk®, kami memperluas kemungkinan
penyimpanan data. Selama lebih dari 25 tahun, ide
SanDisk telah membantu menghadirkan perubahan di
industri, yang memberikan solusi penyimpanan generasi
selanjutnya untuk konsumen dan bisnis di seluruh dunia.
Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | USA
Western Digital Technologies, Inc. merupakan penjual
resmi dan pemilik lisensi dalam produk SanDisk®
di Amerika.

* 1 TB = 1.000.000.000.000 byte. Penyimpanan pengguna yang sesungguhnya lebih sedikit.
**	Kecepatan baca dan tulis hingga 2000MB/dtk. Berdasarkan pengujian internal; kinerja mungkin lebih rendah tergantung pada perangkat host, antarmuka,
kondisi penggunaan, dan faktor lain. 1 MB = 1.000.000 byte.
1.
Lihat www.sandisk.com/wug.
2.
Perlindungan kata sandi menggunakan enkripsi AES 256-bit dan didukung oleh Windows 8, Windows 10 dan macOS v10.9+.
3.
	Berdasarkan pengujian internal. IPEC 60529 IP 55: Diuji untuk menahan aliran air (30 kPa) pada 3 menit; kontak debu yang terbatas tidak mengganggu
pengoperasian. Harus bersih dan kering sebelum digunakan.
4.
Perlu diunduh dan diinstal; lihat www.sandiskmemoryzone.com.
SanDisk, logo SanDisk, Memory Zone, dan SanDisk Extreme PRO adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang milik Western Digital Corporation atau
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