240 GB, 480 GB, 1 TB, 2 TB*

SanDisk® SSD PLUS
Prepare-se para as velocidades do SSD

Destaques

Injete vida nova no seu PC laptop ou desktop com uma unidade

• Aumenta o desempenho de gravação em

de estado sólido durável da SanDisk®. Você experimentará uma

rajada, tornando-o ideal para cargas de
trabalho típicas de PC
• Maior rapidez em inicialização, desligamento,
carregamento e resposta de aplicativos1
• Velocidades de leitura/gravação de até
545 MB/s/450 MB/s** [2 TB]
• Velocidades de leitura/gravação de até
535 MB/s/350 MB/s** [1 TB]
• Velocidades de leitura/gravação de até
535 MB/s/445 MB/s** [480 GB]
• Velocidades de leitura/gravação de até
530 MB/s/440 MB/s** [240 GB]
• Resistente a choques para durabilidade
comprovada - mesmo se você deixar cair
3

o computador
• Garantia de 3 anos2

inicialização e um encerramento mais rápidos, melhor resposta dos
aplicativos e velocidades de transferência mais rápidas do que com
um disco rígido típico1, por apenas uma fração do preço de um novo
computador. O cache SLC acelera o desempenho de gravação em
rajada, tornando o ideal para cargas de trabalho típicas de PC, como
navegação na web, e-mail, jogos casuais, produtividade de escritório
e entretenimento de áudio/vídeo. Os SSDs SanDisk® são resistentes
a choque, vibração e extremos de temperatura3, por isso seu SSD
continua funcionando não importa onde ou como você use o seu
computador. O SanDisk SSD Dashboard fornece software que inclui
ferramentas exclusivas da SanDisk para monitoramento e otimização
do desempenho do seu sistema e realça ofertas de aplicativos de
clonagem e segurança4. Com velocidades de leitura/gravação de
até 545 MB/s/450 MBs**, o SanDisk SSD Plus oferece desempenho
impressionante em uma unidade de nível de entrada, de uma marca
que você sabe que pode confiar.

SanDisk® SSD PLUS
Especificações
Capacidades disponíveis:

240 GB, 480 GB, 1 TB, 2 TB*

Dimensões:

2,75 x 3,96 x 0,28 pol. (69,95 x 100,50 x 7,00 mm)

Interface:

SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s)

Temperatura operacional:

0°C a 70°C

Choque:

Resistente até 1.500 G a 0,5 m/s

Vibração
(Operacional/Não Operacional):

5 gRMS, 10 - 2000 HZ / 4,9 gRMS, 7 - 800 HZ

Garantia:

Garantia limitada de 3 anos (EUA); garantia de 3 anos
(resto do mundo)

Para obter mais informações, visite
www.sandisk.com

Na SanDisk®, estamos expandindo as possibilidades do
armazenamento de dados. Por mais de 25 anos, as ideias da
SanDisk têm ajudado a transformar a indústria, fornecendo
soluções de armazenamento de última geração para
consumidores e empresas em todo o mundo.
Western Digital Technologies, Inc.
5601 Great Oaks Parkway | San Jose | CA 95119 | EUA

* 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. O armazenamento real para o usuário é menor.
** Baseado em testes internos. O desempenho pode variar dependendo da capacidade da unidade, do dispositivo host, do SO e do aplicativo. 1 MB=1.000.000 bytes.
1
Comparado com disco rígido SATA 2,5" de 5400 RPM. Baseado em especificações publicadas e em testes comparativos internos usando pontuações do
PCMark Vantage.
2
Consulte www.sandisk.com/wug
3
Resistente a choque (até 1.500 G), vibração (5 gRMS, 10 a 2.000 Hz/4,9 gRMS, 7 a 800 Hz) e temperatura (de 0 °C a 70 °C)
4
Requer download de http://www.sandisk.com/ssdswap/download. Limitar o uso de uma só vez por sistema.
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