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Capaciteit
500GB, 1TB,  2TB

Max. Sequentiële Lees-/Schrijfsnelheid*1

1.050/1.000 MB/s

Features
USB 3.2 Gen2-interface 

Inclusief USB Type-C® naar A-, Type-C naar C kabel 

Compatibel met Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4,  

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

Duurzame schokbestendige behuizing compatibel met MIL-STD-valtest*3

Gebruikers kunnen ook KIOXIA's SSD Utility-managementsoftware gebruiken 

voor wachtwoordbeveiliging om waardevolle gegevens te beschermen.

EXCERIA PLUS Draagbare SSD
Design meets performance

Ontdek de KIOXIA EXCERIA PLUS draagbare SSD series – een chic en tijdloos ontwerp met SSD-technologie van KIOXIA die gebruik maakt van BiCS FLASH™ 
3D-flashgeheugen met een leessnelheid tot 1.050 MB/s*1. De EXCERIA PLUS Portable SSD series is zeer geschikt voor gebruikers onderweg en makers van 
content. De nadruk ligt op draagbaarheid met een schokbestendige behuizing*3 waarbij tot 2 TB in de palm van je hand past.

Strak en Stijlvol
Je gegevens vergezellen je in stijl. De KIOXIA EXCERIA PLUS draagbare SSD series legt de nadruk op zowel design 
als draagbaarheid met een zachte, ronde aluminium behuizing. Deze elegante, draagbare SSD-serie in zakformaat 
is makkelijk vast te pakken*4 en biedt compacte, handige opslagruimte voor gebruikers die op zoek zijn naar een 
tijdloos design voor hun mobiele lifestyle.

Universele Features
De EXCERIA PLUS draagbare SSD is direct uit de doos compatibel met Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, 
PS4, PS4 Pro, PS5 en Xbox Series X/S*2, met een dunne USB type-C® connector en USB 3.2 Gen2-interface om snel 4K 
video's en foto's in hoge resolutie te verzenden. Elke EXCERIA PLUS Draagbare SSD heeft zowel een Type-C-naar-A als 
een Type-C-naar-C kabel, waardoor jouw drive zowel met huidige als oude systemen werkt. 

Zorgeloos Mee te Nemen
De EXCERIA PLUS Draagbare SSD is compatibel met de MIL-STD valtest*3 en heeft een schokbestendige behuizing en 
geen bewegende onderdelen, waardoor ze erg duurzaam is. De aluminium behuizing zorgt daarnaast voor effectieve 
warmteafvoer*4 tijdens zware belasting. Je kunt met een gerust hart een wachtwoord instellen en tot 2 TB aan gegevens 
veilig beschermen, zelfs als je jouw EXCERIA PLUS Draagbare SSD verliest.

Baanbrekend 3D-Flashgeheugen
Iedere EXCERIA SSD is ontworpen met BiCS FLASH™ en een verticaal gestapelde celstructuur, voor een 
baanbrekende ervaring in opslagtechnologie.

Wachtwoordbeveiliging
Moet je jouw gegevens beveiligen? Met SSD Utility kun je jouw gegevens op de EXCERIA PLUS Draagbare SSD 
beschermen met een wachtwoord. 
Wij raden je ten zeerste aan om de laatste versie te downloaden en te updaten om de prestaties van je schijf te optimaliseren 
en de overblijvende levensduur (percentage) te controleren met de gezondheidsmeter.
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Capaciteit
500GB, 1TB, 2TB

Verbindingstype
USB Type-C®

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

Interfaceprotocol
UASP-modus

Inbegrepen Accessoires 
USB type-C-naar-A-kabel (300 mm)
USB type-C-naar-C kabel (300 mm)

Afmetingen (typ. LxBxH)
105 mm x 45 mm x 14,7 mm

Gewicht
76 g (typ.)

Specificaties

Fysiek

Bedrijfstemperatuur
0°C (Ta) tot 45°C (Ta)

Opslagtemperatuur 
-40°C tot 85°C

Schokbestendigheid
MIL-STD-810H 516.8 Procedure IV-conform*3

Trilling
3,10 Grms, 2 ~ 500 Hz, (30 min/as) x 3 as

Omgeving

Max. Sequentiële Leessnelheid*1

1.050 MB/s
Max. Sequentiële Schrijfsnelheid*1

1.000 MB/s

Prestaties

Doelapplicaties
Clientdesktops, laptops, tablets, mobiele telefoons en spelconsoles

Compatibele OS en Toestellen 
Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5,  
Xbox Series X/S*2

Compatibiliteit

Services en Ondersteuning
3 jaar fabrieksgarantie

Aanvullende Functionaliteiten
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*1 EXCERIA PLUS Draagbare SSD: Sequentiële snelheden worden gemeten met CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=8, T=1. Deze waarden zijn de beste waarden die in een specifieke testomgeving bij de KIOXIA 
Corporation  
behaald zijn en KIOXIA Corporation  
garandeert niet dat deze lees- of schrijfsnelheden in specifieke toestellen behaald kunnen worden. Lees- en schrijfsnelheden kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat en de gelezen of 
geschreven bestandsgrootte. Het hostapparaat moet USB 3.2 Gen2 ondersteunen  
en de UASP-modus moet ingeschakeld zijn.

*2 Deze operabiliteit is bevestigd volgens de voorwaarden van KIOXIA. Compatibel OS en/of toestel voor deze draagbare SSD is niet hetzelfde als compatibel OS en/of toestel voor SSD Utility.
    Bezoek onze website voor informatie over de vereiste OS- en toestelversies op 'personal.kioxia.com'.

*3 MIL-STD-810H 516.8 Procedure IV-conform. De EXCERIA PLUS Draagbare SSD bleef werken na 26 keer te zijn gevallen vanaf een hoogte van 122 cm op een stalen plaat met gewapend beton aan alle  
randen, zijden en hoeken.

*4 Raak de drive niet aan wanneer ze heet is, anders kun je brandwonden aan de huid oplopen. Elektronische componenten worden heet wanneer ze actief zijn. Bedek de drive niet tijdens het bedrijf, 
aangezien ze oververhit kan geraken.  
   Wanneer de stroom is uitgeschakeld, laat alle componenten eerst afkoelen voordat je ze aanraakt.

Definitie van capaciteit: KIOXIA definieert een megabyte (MB) als 1.000.000 bytes, een gigabyte (GB) als 1.000.000.000 bytes en een terabyte (TB) als 1.000.000.000.000 bytes. Een computer-
besturingssysteem maakt echter gebruik van machten van 2 voor het aangeven van opslagcapaciteit, waarbij 1GB= 230= 1.073.741.824 bytes, waardoor er minder opslagcapaciteit weergeven wordt. De 
beschikbare opslagcapaciteit (inclusief voorbeelden van verschillende mediabestanden) varieert afhankelijk van het bestandsformaat, formattering, instellingen, software en het besturingssysteem, zoals 
Microsoft Operating System en/of vooraf geïnstalleerde software-applicaties of mediabestanden. De daadwerkelijke geformatteerde capaciteit kan afwijken.

Lees- en schrijfsnelheden kunnen variëren afhankelijk van het hostapparaat, lees- en schrijfomstandigheden en bestandsgrootte.

KIOXIA Europe GmbH of gelieerde KIOXIA Group-bedrijven hebben geen aanvraag ingediend voor, registratie doorgevoerd voor, zijn niet de eigenaar van en/of de makers van de volgende handelsmerken, 
service- en/of bedrijfsnamen – 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. Het kan echter zijn dat andere derden voor deze een aanvraag ingediend hebben, registratie doorgevoerd hebben, de eigenaar zijn en/of de makers zijn in verschillende jurisdicties en deze 
daardoor beschermd zijn tegen ongeoorloofd gebruik.

Wijzigingen Voorbehouden: KIOXIA heeft al het mogelijke gedaan om ten tijde van publicatie te verzekeren dat alle opgegeven informatie, producteigenschappen, configuraties, prijzen en de 
beschikbaarheid van systemen/onderdelen/opties correct is, maar alle informatie kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

De productafbeelding kan een weergave van een ontwerpmodel zijn. Afbeeldingen dienen enkel ter illustratie. Het afgebeelde product kan afwijken van het daadwerkelijke product. De daadwerkelijke 
hoeveelheid flashcomponenten hangt af van de capaciteit van de schijf.

Pakket Wereldwijd:

500GB
PN: LXD10S500GG8
EAN: 4582563853928

1TB
PN: LXD10S001TG8
EAN: 4582563853935

2TB
PN: LXD10S002TG8
EAN: 4582563853942

Bestelinformatie

Pakket China:

500GB
PN: LXD10S500GC8
EAN: 4582563853959

1TB
PN: LXD10S001TC8
EAN: 4582563853966

2TB
PN: LXD10S002TC8
EAN: 4582563853973


