
 

Basın Bülteni 

 

 

KIOXIA, Yeni Nesil ve Mainstream Bilgisayarlar için Yeni 

Perakende SSD'leri Tanıtıyor  

 

EXCERIA PRO Serisi, PCIe 4.0 teknolojisi sunar ve EXCERIA G2 Serisi, değer 

arayan kendin yap sistem kurucuları (DIY) için performans artışı sağlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Almanya, 29 Temmuz 2021 – Bellek çözümlerinde dünya lideri olan 

KIOXIA Europe GmbH, 2021'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan iki 

yeni katı hal sürücüsü (SSD) serisini bugün duyurdu. EXCERIA PRO ve EXCERIA G2 

Serisi, günümüzün tutku meraklıları ve mainstream (DIY) kendin yap sistem kurucuları 

için şirketin en yeni tüketici düzeyi çözümleridir. KIOXIA'nın geliştirilmekte olan yeni 

SSD'leri, 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Şanghay'da gerçekleşecek olan Çin 

Dijital Eğlence Fuarı ve Konferansı'nda (ChinaJoy) referans sergide yer alacak. 

 

Yeni nesil PCIe Gen4x4 arabirimini kullanan EXCERIA PRO Serisi, zorlu PC ortamları 

için tasarlanmıştır. Bu yepyeni seri, içerik oluşturucular, oyuncular ve profesyoneller için 

yüksek performanslı bir depolama deneyimi sunarak PCIe Gen3 tabanlı EXCERIA PLUS 

Serisinin maksimum sıralı okuma hızlarının[1] 2 katından daha fazlasını sağlayacak. 

 

KIOXIA, yükseltilmiş performans ve kapasite ile güncellenmiş mainstream EXCERIA G2 

Serisini de tanıttı. Bu mainstream SSD serisi, uygun fiyat arayan kullanıcılar için 2.000 

MB/sn'nin üzerinde sıralı performans[1] ve 2 TB'a kadar kapasite sunacak. 

 

 

https://www.kioxia.com/tr-tr/top.html


 

 

KIOXIA'nın BiCS FLASH™ 3D flash belleğine sahip EXCERIA PRO ve EXCERIA G2 

Serisi, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir M.2 2280 tipi tek taraflı 

form faktörü kullanır. Her seri, SSD'nizin izlenmesine ve bakımına yardımcı olmak için 

KIOXIA'nın SSD Yardımcı Yönetim Yazılımını da destekleyecektir. 

 

 

Notlar 

[1] Performans tahminleri başlangıç için verilir ve bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 

 

* PCIe, PCI-SIG şirketinin tescilli ticari markasıdır. 

* Tüm diğer şirket isimleri, ürün isimleri ve hizmet isimleri, onların ilgili şirketlerinin ticari markaları olabilir. 

 

* Kapasitenin tanımı: KIOXIA, bir megabaytı (MB) 1.000.000 bayt, bir gigabaytı (GB) 1.000.000.000 bayt ve 

bir terabaytı (TB) 1.000.000.000.000 bayt olarak tanımlamaktadır. Ancak, bir bilgisayar işletim sistemi, 1GB 

= 230 = 1,073,741,824 bayt tanımı için 2’nin katlarını kullanarak depolama alanı kapasitesini belirtir. Bu 

nedenle, daha az depolama alanı kapasitesi gösterir. Kullanılabilir depolama alanı kapasitesi (çeşitli medya 

dosyası örnekleri de dâhil), dosya boyutu, formatlama, ayarlar, yazılım ve Microsoft İşletim Sistemi gibi 

işletim sistemi ve/veya öncesinden kurulmuş yazılım uygulamalarına veya medya içeriğine göre değişik lik 

gösterir. Gerçekte formatlanan kapasite değişkenlik gösterebilir. 

 

* Kişisel ürünlerin listesi ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterir. 

 

* Ürün fiyatları ve spesifikasyonları, hizmetlerin içeriği ve iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere bu belgede 

yer alan bilgiler duyurulduğu tarihte doğrudur, ancak önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.  

 

 

KIOXIA Europe GmbH Hakkında  

KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba Memory Europe GmbH), dünyanın önde 

gelen flash bellek ve katı hal sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olan KIOXIA Corporation’ın 

Avrupa merkezli bağlı şirketidir. KIOXIA, Flash belleğin icadından, çığır açan yeni BiCS 

FLASHTM teknolojisine kadar, insanların hayatlarını zenginleştiren ve toplumun ufkunu 

genişleten son teknoloji bellek çözümlerinin ve hizmetlerinin öncüsü olmaya devam 

ediyor. Şirketin yenilikçi 3D flash bellek teknolojisi BiCS FLASHTM, gelişmiş akıllı 

telefonlar, kişisel bilgisayarlar, SSD’ler, otomotiv ve veri merkezleri de dâhil olmak üzere 

pek çok alandaki yüksek yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğini 

şekillendiriyor.  

KIOXIA internet sitemizi ziyaret edin  

https://www.kioxia.com/tr-tr/top.html


 

 

Yayımlama iletişim bilgileri:  

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya  

Tel: +49 (0)211 368 77-0  

E-posta: KIE-support@kioxia.com  

 

Editoryal bilgi için iletişim bilgileri:  

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  

Tel: +49 (0) 211 36877 382  

E-posta: lena1.hoffmann@kioxia.com 

 

Hazırlayan:  

Risteard McSweeney, 360 Service Agency  

Tel: +31 (0)6 15 52 99 10 

E-posta: risteard@360serviceagency.com 
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