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nazwa Crucial MX500 250GB SATA 2.5"
CT250MX500SSD1 dysk SSD
producent: Crucial

cena: 199.99 zł
Crucial MX500 250GB SATA 2.5" CT250MX500SSD1 dysk SSD Za każdym razem, gdy uruchamiasz swój
komputer, używasz zamontowanego w nim dysku twardego, przechowując tam dane systemowe oraz
najważniejsze pliki. Dołącz do użytkowników technologii SSD, wykorzystując dysk SSD Crucial MX500
stworzony przez firmę Micron. Przyspiesz pracę swojego komputera, jednocześnie zmniejszając hałas i zużycie
energii. Możesz być przy tym spokojny o swoje dane, dzięki wielu zaawansowanych technologiom,
gwarantującym nie tylko niezmienne osiągi, ale także wyjątkowe bezpieczeństwo i niezawodność. Wyjątkowe
osiągi pamięci 3D NAND Firma Micron zaprojektowała dyski Crucial w najdrobniejszych szczegółach.
Zastosowane w nośnikach MX500, 64-warstwowe kości pamięci 3D NAND oferują mnóstwo korzyści dla
każdego użytkownika. Dyski zużywają jedynie minimalne ilości energii, a przy tym dostarczają wyjątkowe
osiągi, które potwierdza prędkość odczytu/zapisu na poziomie nawet 560/510 MB/s. Technologia dynamicznej
akceleracji zapisu (DWA) wykorzystuje szybką, jednopoziomową pamięć flash, aby zagwarantować wyjątkową
szybkość operacji na danych. Doświadcz wydajności, energooszczędności i ciszy z dyskami Crucial MX500.
Najwyższe bezpieczeństwo danych Dyski SSD nie posiadają ruchowych części, dlatego w przeciwieństwie do
tradycyjnych nośników HDD są bardziej odporne na wstrząsy. Jednak dyski Crucial MX500 posiadają także wiele
dedykowanych technologii dla ochrony Twoich danych. Dzięki 256-bitowemu, sprzętowemu szyfrowaniu AES
ochronisz swoje pliki przed dostępem niepowołanych osób. Także w przypadku utraty zasilania możesz być
pewien, że dane na których aktualnie pracowałeś nie zostaną uszkodzone. Ponadto Crucial MX500 może
zaoferować ochronę danych na poziomie sprzętowym, zapewniając parzystość danych jak w konfiguracji RAID,
dzięki nadmiarowej pamięć NAND. Wysoka pojemność na Twoje potrzeby Już nie musisz kupować
dodatkowego dysku HDD, aby składować na nim swoje pliki. Crucial MX500 oferuje pojemność 250GB, co daje
Ci mnóstwo miejsca na Twoje aplikacje oraz zdjęcia, muzykę czy filmy. Jednocześnie zyskujesz błyskawiczny
dostęp do swoich plików, dzięki wyjątkowym osiągom technologii SSD od Micron. System uruchomi się
błyskawicznie, a ty możesz komfortowo grać w gry, odtwarzać multimedia, pracować ze zwiększoną wydajnością
lub szybciej dzielić się plikami ze znajomymi. Jakość firmy Micron Wyjątkowe dyski SSD MX500
sprzedawane pod marką Crucial, są wyposażone w najlepsze technologie, najwyższej jakości podzespoły oraz
stworzone dzięki innowacyjnej inżynierii firmy Micron. Jej wieloletnie doświadczenie na rynku jest gwarancją
najwyższej klasy produktu, jego wyjątkowych osiągów oraz długiej żywotności i niezawodności. Crucial MX500
to najlepsze połączenie jakości, wydajności i bezpieczeństwa. Rodzaj dysku SSD wewnętrzny Pojemność 250
GB Format 2.5" Interfejs SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt. Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s Prędkość
zapisu (maksymalna) 510 MB/s Niezawodność MTBF 1 800 000 godz Wysokość 7 mm Technologia
S.M.A.R.T. Technologia TRIM 256-bitowe szyfrowanie danych AES Dołączone akcesoria Adapter 7 mm na
9.5 mm
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