1 TB, 2 TB, 4 TB*

SanDisk Extreme PRO® Portable SSD
SSD ประสิิทธิิภาพทรงพลัังที่่�ออกแบบมาสำำ�หรัับงานที่่�หนัักหน่่วงที่่�สุุดของคุุณ

จุุดเด่่น

• ประสิิทธิิภาพโซลิิดสเตต NVMe™ ที่่�ทรงพลััง

ด้้วยความเร็็วในการอ่่าน/เขีียน 2000 MB/s**

• เร็็วกว่่ารุ่่�นก่่อนเกืือบ 2 เท่่า

• โครงเครื่่� องอลููมิิเนีียมหล่่อที่่ทำ
� ำ�หน้้ าที่่�เป็็ นแผง

ระบายความร้้อนเพื่� อ
่ รัักษาความเร็็วให้้ต่่อเนื่่� อง

• การป้้ องกัันการตกหล่่น การกัันฝุ่่ �นและกัันน้ำำ� �
ตามมาตรฐาน IP553

• ช่่วยรัักษาเนื้้�อหาส่่วนตััวของคุุณให้้ปลอดภัย
ั ด้้วย
การเข้้ารหััสฮาร์์ดแวร์์ที่่�รวมมาในชุุด2

• เข้้ากัันได้้กัับสมาร์์ทโฟน USB Type-C™
รุ่่�นต่่างๆ

• ห่่วงคล้้องกุุญแจที่่�พกสะดวกเพื่� อ
่ เพิ่่�มความ
ปลอดภัย
ั ให้้ไดรฟ์์

• แอป SanDisk® Memory Zone™
เพื่่�อการจััดการไฟล์์อย่่างง่่ายดาย
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• รัับประกัันแบบจำำ�กััดเงื่่�อนไขนาน 5 ปีี 1

• จาก SanDisk® แบรนด์์ที่่�ช่่างภาพอาชีีพทั่่�วโลก
ไว้้วางใจ

การสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาชั้้นนำ
� ำ �อาจเป็็ นงานหิินสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ของคุุณ กล้้องถ่่ายรููป
หรืือระบบของคุุณ เพื่� อ
่ บัันทึึกและจััดเก็็บผลงานที่่�ดีีที่่�สุุดของคุุณ
คุุณจึึงต้้องการอุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููลที่่�รวดเร็็วและมีีความจุุสููงที่่�สามารถวางใจได้้ว่่าจะ
ช่่วยให้้คุุณส่่งมอบผลงานที่่�ยากที่่�สุุดได้้อย่่างน่่าพอใจ SanDisk Extreme PRO®
Portable SSD มาในตััวเครื่่� องอลููมิิเนีียมหล่่อที่่ยัั
� งทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นแผงระบายความร้้อน
ช่่วยประหยััดเวลาด้้วยการทำำ�งานที่่�รวดเร็็วขึ้้� นอย่่างต่่อเนื่่� องโดยมีีความเร็็วในการอ่่าน/
เขีียนสููงสุุด 2,000 MB/s** ด้้วยเคสซิิลิิคอนที่่ทนท
�
าน สามารถทนต่่อการตกหล่่นที่่�
ระดัับสููงถึึงสองเมตร3 กัันน้ำำ� �กัันฝุ่่ �นได้้ตามมาตรฐาน IP553
และมีีห่่วงคล้้องกุุญแจเพื่� อ
่ รัักษาไดรฟ์์ คุุณไว้้ให้้ปลอดภัย
ั
โดยสามารถวางใจได้้ในการพกพางานของคุุณไปได้้ทุุกที่่�
หรืือแล้้วแต่่กิิจกรรมในชีีวิิตคุณ
ุ จากแบรนด์์ที่่�เป็็ นที่่�ไว้้วางใจในกลุ่่�มช่่างภาพมืืออาชีีพ
ทั่่�วโลก SanDisk Extreme PRO Portable SSD
มีีประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของโซลิิดสเตต NVMe™
ที่่�เร็็วแค่่พริิบตาเดีียวในอุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููลที่่�แข็็งแกร่่งและไว้้วางใจได้้

SanDisk Extreme PRO® Portable SSD
ข้้อมููลจำำ�เพาะ
ขนาดความจุุที่�มีี
่ ให้้เลืือก:

1 TB, 2 TB, 4 TB*

อุุณหภููมิิขณะทำำ�งาน:

0°C ถึึง 45°C

อิินเทอร์์เฟซ:

USB 3.2 Gen 2 x 2

ขนาด (สููง x กว้้าง x ยาว):

อุุณหภููมิิในการเก็็บรัักษา:

0.402 x 2.257 x 4.341 นิ้้�ว (10.220 x 57.340 x 110.260 มม.)
-20°C ถึึง 85°C

ความทนทาน:

ตรงตามมาตรฐานการกัันน้ำำ� �และฝุ่่ �น IP553

ทนต่่อการสั่่�นสะเทืือน:

5 gRMS, 10-2000 Hz

ทนแรงกระแทก:
การรัับประกััน:

สููงสุุด 1500G

� ],
การรัับประกัันแบบจำำ�กััดเงื่่�อนไขนาน 5 ปีี 1 [ในสหรััฐฯ เท่่านั้้น
5 ปีี [ROW]1

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่�ม
่ เติิม โปรดไปที่่�
www.sandisk.com

ที่่� SanDisk® เราขยายความเป็็ นไปได้้ของการจััดเก็็บข้้อมููล
กว่่า 25 ปีี มาแล้้วที่่�แนวคิิดของ SanDisk ได้้ช่ว
่ ยปฏิิรููปอุุตสาหกรรม
นี้้� โดยมอบอุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููลรุ่่�นใหม่่ให้้แก่่ผู้บริ
้� ิโภคและธุุรกิิจ
ต่่างๆ ทั่่�วโลก

Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | USA
Western Digital Technologies, Inc. เป็็ นผู้้�จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
บัันทึึกข้้อมููลและผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตผลิิตภััณฑ์์ SanDisk®
ในทวีีปอเมริิกา

* 1 TB = 1,000,000,000,000 ไบต์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในการใช้งานจริงจะน้ อยกว่านี้
** ความเร็วในการอ่านและเขียนสูงสุด 2,000 MB/s อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำ�งานอาจต่ำ�กว่านี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ อินเทอร์เฟซ เงื่อนไขการใช้งาน
และปัจจัยอื่นๆ 1 MB = 1,000,000 ไบต์
1.
ดูที่ www.sandisk.com/wug
2.
การป้ องกันด้วยรหัสผ่านใช้การเข้ารหัส AES 256 บิตและรองรับโดย Windows 8, Windows 10 และ macOS v10.9+
3.
อิงตามการทดสอบภายใน IPEC 60529 IP 55: ผ่านการทดสอบการทนต่อน้ ำ �ไหล (30 kPa) เป็ นเวลา 3 นาที การโดนฝุ่นในปริมาณจำ�กัดจะไม่ทำ�ให้การทำ�งานสะดุด
ต้องทำ�ความสะอาดและทำ�ให้แห้งก่อนใช้งาน
4.
ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรดดูที่ www.sandiskmemoryzone.com
SanDisk, โลโก้ SanDisk, Memory Zone และ SanDisk Extreme PRO เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Western Digital Corporation หรือบริษัท
ในเครือในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ USB Type-C และ USB-C เป็ นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum Android และ Google Play เป็ นเครื่องหมายการค้าของ
Google LLC เครื่องหมาย NVMe เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NVM Express, Inc. เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
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