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Kapacitás
500 GB, 1 TB, 2 TB

Max szekvenciális olvasási/írási sebesség*1

1050/1000 MB/s

Jellemzők
USB 3.2 Gen2 interfész 

USB Type-C®-A, C-C típusú kábelt tartalmaz 

Kompatibilis Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4,  

PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S*2 rendszerekkel

Tartós ütésálló ház, amely kompatibilis a MIL-STD törésteszttel*3

A felhasználók a KIOXIA SSD Utility segédprogram-kezelő szoftverét is 

használhatják jelszavas védelemre, hogy megóvják értékes adataikat.

EXCERIA PLUS Hordozható SSD
A design és a teljesítmény találkozása

Bemutatjuk a KIOXIA EXCERIA PLUS Hordozható SSD sorozatot – az elegáns és időtlen dizájnt és a KIOXIA SSD technológiáját ötvözi, amely a BiCS FLASH™ 3D 
flash memóriát használja, és akár 1050 MB/s*1 olvasási sebességet biztosít. A folyton úton lévő felhasználók és tartalomkészítők számára ideális EXCERIA PLUS 
hordozható SSD sorozat a hordozhatóságot helyezi előtérbe, ütésálló házzal*3, mely akár 2 TB adatot is képes tárolni és elfér a tenyerében.

Elegáns és stílusos
Tartsa közel adatait, méghozzá stílusosan. A KIOXIA EXCERIA PLUS hordozható SSD sorozat sima, lekerekített 
alumínium házával a dizájnra és a hordozhatóságra helyezi a hangsúlyt. Az elegáns, hordozható SSD sorozat 
könnyen megfogható és zsebméretű*4, kompakt, praktikus tárhelyet kínál azoknak a felhasználóknak, akik mobil 
életvitelükben időtlen dizájnt keresnek.

Univerzális jellemzők
Különlegessége, hogy kompatibilis Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5 és Xbox Series 
X/S*2 rendszerekkel, valamint az EXCERIA PLUS hordozható SSD vékony USB Type-C® csatlakozóval és USB 3.2 Gen2 
interfésszel rendelkezik, amely lehetővé teszi a 4K videók és nagy felbontású fényképek gyors átvitelét. Minden EXCERIA 
PLUS hordozható SSD tartalmaz egy C-A és C-C típusú kábelt, amelyek biztosítják, hogy a meghajtó mind a jelenlegi, 
mind a régi rendszereken működjön. 

Gondtalan hordozás
Az MIL-STD törésteszttel*3 kompatibilis EXCERIA PLUS hordozható SSD ütésálló házzal rendelkezik, és nincs benne 
mozgó alkatrész, így rendkívül tartós. Alumínium háza hatékony hőelvezetést*4 tesz lehetővé nagy munkaterhelés 
esetén. Nem kell aggódnia, az akár 2 TB adatot jelszóval is levédheti, még akkor is, ha elveszíti EXCERIA PLUS 
hordozható SSD-jét.

A legújabb 3D flash memória
Minden EXCERIA SSD szerkezete BiCS FLASH™ és függőleges cellaszerkezetű, ezáltal csúcstechnológiájú tárolási 
élményt nyújtva.

Jelszavas védelem
Biztosítania kell adatait? Az SSD Utility segédprogram-kezelő jelszavas védelmet tesz lehetővé az EXCERIA PLUS 
hordozható SSD-n. 
Javasoljuk, hogy telepítse és frissítse a legújabb verziót, hogy maximalizálja a meghajtó teljesítményét, és ellenőrizze a 
Hátralévő százalékos időtartamát az egészség kalkulátor segítségével.
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Kapacitás
500 GB, 1 TB, 2 TB

Csatlakozó típusa
USB Type-C®

Interfész
USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1 / USB2.0 

Interfész protokoll
UASP mód

Tartozék USB C-A típusú kábel (300 mm)
USB C-C típusú kábel (300 mm)

Méretek (tip. HxSzxM)
105 mm x 45 mm x 14,7 mm

Súly
76 g (tip.)

Műszaki adatok

Fizikai jellemzők

Üzemi hőmérséklet
0 °C (Szobahőm.) és 45 °C (Esethőm.) között

Tárolási hőmérséklet 
-40 °C és 85 °C között

Ütésállóság
MIL-STD-810H 516.8 IV. eljárásnak megfelelő*3

Rázkódás-ellenállás
3.10 Grms, 2 ~ 500 Hz, (30 perc / tengely) x 3 tengely

Környezeti jellemzők

Max szekvenciális olvasási sebesség*1

1050 MB/s
Max szekvenciális írási sebesség*1

1000 MB/s

Teljesítmény

Célzott felhasználás
Asztali ügyfélszámítógépek, laptopok, táblagépek, mobiltelefonok és 
játékkonzolok

Kompatibilis operációs rendszerek és készülékek 
Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5,  
Xbox Series X/S*2

Kompatibilitás

Szolgáltatások és Támogatás
3 év gyártói jótállás

További jellemzők
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*1 EXCERIA PLUS hordozható SSD: A szekvenciális sebesség CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=8, T=1 érték szerint számítva. Az érték a KIOXIA Corporation speciális tesztkörnyezetében elért legjobb érték, 
a KIOXIA Corporation nem garantálja sem az olvasási, sem az írási sebesség használatát az egyes eszközökben. Az olvasási és írási sebesség a használt eszköztől, valamint a beolvasott vagy írott fájl 
méretétől függően változhat. A gazdaeszköznek támogatnia kell az USB 3.2 Gen2 szabványt, és engedélyezni kell az UASP módot.

*2 Ezt a működőképességet a KIOXIA feltételei mellett erősítették meg. A hordozható SSD-hez használható kompatibilis operációs rendszer és/vagy eszköz nem azonos az SSD Utility segédprogram-
kezelővel kompatibilis operációs rendszerrel és/vagy eszközzel.
    Kérjük, látogasson el a honlapunkra a szükséges operációs rendszer és készülék verzióval kapcsolatos információkért a „personal.kioxia.com” címre.

*3 MIL-STD-810H 516.8 IV. eljárásnak megfelelő. Az EXCERIA PLUS hordozható SSD továbbra is működőképes maradt 26 122 cm-es magasságból acéllemezre történő leejtést követően, amelynek élei, 
oldalai és sarkai vasbetonnal vannak ellátva.

*4 Ne érintse meg a meghajtót, amíg az forró, mert megégetheti a bőrét. Az elektronikus alkatrészek működés közben felforrósodnak. Működés közben ne takarja le a meghajtót, mert túlmelegedhet.  
   Hagyja lehűlni az összes alkatrészt az áramellátás leválasztása után, mielőtt megérintené.

Kapacitás meghatározása: A KIOXIA a megabájtot (MB) 1 000 000 bájtnak, a gigabájtot (GB) 1 000 000 000 bájtnak, a terabájtot (TB) pedig 1 000 000 000 000 bájtnak határozza meg. Egy számítógépes 
operációs rendszer azonban 2-es hatványozású adattal jeleníti meg tárolókapacitását, vagyis 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bájt, és ezért tárolókapacitása kisebb. A rendelkezésre álló tárolókapacitás függhet 
(különféle médiafájlok példáin kikísérletezve) a fájl méretétől, a formázástól, a beállításoktól, a szoftvertől és az operációs rendszertől, például a Microsoft operációs rendszertől és/vagy az előre telepített 
szoftveralkalmazásoktól, ill. a médiák tartalmától. A tényleges formázott kapacitás változhat.

Az olvasási és írási sebesség a gazdaeszköztől, az olvasási és írási körülményektől, valamint a fájlmérettől függően változhat.

A KIOXIA Europe GmbH vagy a KIOXIA csoport leányvállalatai nem alkalmazzák, jegyzik be, hozzák létre és/vagy birtokolják a következő védjegyeket, szolgáltatás- és/vagy vállalatneveket: USB Type-C, 
USB Implementers Forum, Android, Google LLC, Mac, iPadOS, Apple Inc., Windows, Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series XS, Microsoft Corporation. Ugyanakkor harmadik felek különböző 
joghatóságokban alkalmazhatják, bejegyezhetik, létrehozhatják és/vagy birtokolhatják, ezáltal védve lehetnek az illetéktelen használattól.

Változhat: A KIOXIA a közzétételkor mindent megtett az itt megadott információk pontosságának biztosítása érdekében, ennek ellenére a termékleírás, a konfiguráció, az árak, a rendszer/alkotóelem/
opciók elérhetősége előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

A termékkép dizájn modellt jelenít meg. A képek csak illusztrációk. A termék megjelenése eltérhet a valóságban. A flash elemek tényleges száma a meghajtó kapacitása függvényében változik.

Globális csomagok:

500 GB
PN: LXD10S500GG8
EAN: 4582563853928

1 TB
PN: LXD10S001TG8
EAN: 4582563853935

2 TB
PN: LXD10S002TG8
EAN: 4582563853942

Rendelési információk

Kínai csomagok:

500 GB
PN: LXD10S500GC8
EAN: 4582563853959

1 TB
PN: LXD10S001TC8
EAN: 4582563853966

2 TB
PN: LXD10S002TC8
EAN: 4582563853973


