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Capacidade
500GB, 1TB, 2TB

Velocidade máxima de leitura/escrita sequencial*1

1,050/1,000 MB/s

Caraterísticas
Interface USB 3.2 Gen2 
Incluir USB Tipo-C® para A, Tipo-C para cabo C 
Compatível com Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, 
PS5, Xbox Series X/S*2

Revestimento durável à prova de choque compatível com teste de queda 
MIL-STD*3

Os utilizadores também podem utilizar o software de gerenciamento de Utilitários 
SSD da KIOXIA para proteção por palavra-passe para proteger dados valiosos.

SSD EXCERIA PLUS Portátil
O design encontra o desempenho

Conheça a série KIOXIA EXCERIA PLUS SSD Portátil - uma combinação de design chique e atemporal e a tecnologia SSD da KIOXIA que utiliza a memória flash 
3D BiCS FLASH™ que oferece velocidade de leitura de até 1.050 MB/s*1. Adequada para utilizadores e criadores de conteúdo em atividade, a série EXCERIA PLUS 
SSD Portátil prioriza a portabilidade com uma carcaça à prova de choque*3 que armazena até 2 TB de dados na palma da sua mão.

Elegante e Estiloso
Os seus dados podem ir para onde for, com estilo. A série KIOXIA EXCERIA PLUS SSD Portátil enfatiza o design e 
a portabilidade com sua carcaça de alumínio lisa e arredondada. Fácil de segurar e com tamanho de bolso*4, esta 
elegante série SSD portátil oferece armazenamento compacto e prático para utilizadores que procuram design 
atemporal em seu estilo de vida móvel.

Caraterísticas Universais
Compatível com sistema operacional Windows, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5 e Xbox Series X/S*2, 
o EXCERIA PLUS SSD Portátil possui um conector USB fino Tipo-C® com uma interface USB 3.2 Gen2 que lhe permite 
transferir rapidamente vídeos 4K e fotos de alta resolução. Cada EXCERIA PLUS SSD Portátil inclui um cabo Tipo C para 
A e Tipo C para C para garantir que sua unidade funcione em sistemas atuais e antigos. 

Transporte sem Preocupações
Compatível com o teste de queda MIL-STD*3, o EXCERIA PLUS SSD Portátil possui uma carcaça à prova de choque e 
não possui peças móveis, tornando-o altamente durável. A sua carcaça de alumínio também permite a dissipação de 
calor eficaz*4 durante cargas de trabalho pesadas. Para sua tranquilidade, pode proteger e salvaguardar com palavra-
passe até 2 TB de dados, mesmo que perca o seu EXCERIA PLUS SSD Portátil.

Memória Flash 3D de Ponta
Cada unidade SSD EXCERIA incorpora a tecnologia BiCS FLASH™ e uma estrutura de célula empilhada 
verticalmente para proporcionar uma experiência de armazenamento de última geração.

Proteção por Palavra-passe
Precisa de proteger os seus dados? O SSD Utility permite a proteção por palavra-passe no seu EXCERIA PLUS SSD Portátil. 
Recomendamos vivamente que instale e atualize a versão mais recente para maximizar o desempenho da sua unidade e 
verificar a sua percentagem de vida útil remanescente utilizando o medidor de saúde.
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Capacidade
500GB, 1TB, 2TB

Tipo de conetor
USB tipo C®

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

Protocolo de interface
Modo UASP

Acessórios Inclusos 
Cabo USB Tipo-C para A (300mm)
Cabo USB Tipo-C para C (300mm)

Dimensões (Tip. CxLxA)
105 mm x 45 mm x 14,7 mm

Peso
76g (tip.)

Especificações

Físicas

Temperatura de funcionamento
0 °C (Ta) a 45 °C (Ta)

Temperatura de armazenamento 
-40 °C a 85 °C

Resistência ao choque
(516.8) MIL-STD-810H 3 em conformidade com o procedimento IV*3

Vibração
3,10 Grms, 2 ~ 500Hz, (30 min / eixo) x 3 eixo

Ambiental

Velocidade máxima de leitura sequencial*1

1,050 MB/s
Velocidade máxima de escrita sequencial*1

1,000 MB/s

Desempenho

Aplicações de destino
Computadores desktops, laptops, tablets, telefones móveis e consoles de 
vídeo-games de clientes

Compatível com OS w Dispositivo 
Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5,  
Xbox Series X/S*2

Compatibilidade

Serviços e suporte
Garantia do fabricante de 3 anos

Caraterísticas Adicionais
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*1 EXCERIA PLUS SSD Portátil: As velocidades sequenciais são medidas com CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=8, T=1. Estes valores são os melhores valores obtidos num ambiente de teste específico na 
KIOXIA Corporation  
    e a KIOXIA Corporation não garante velocidades de reprodução nem de gravação em dispositivos individuais. As velocidades de reprodução e de gravação podem variar consoante o dispositivo 
utilizado e o tamanho do ficheiro reproduzido ou gravado. O dispositivo host deve  
    suportar USB 3.2 Gen2 e o modo UASP deve estar ativado.

*2 Esta operacionalidade foi confirmada sob as condições da KIOXIA. Sistema operacional e/ou dispositivo compatível para este SSD portátil não é o mesmo que sistema operacional e/ou dispositivo 
compatível para SSD Utility.
    Visite o nosso site para obter informações sobre a versão OS e de dispositivos necessária em “personal.kioxia.com”.

*3 MIL-STD-810H 516.8 em conformidade com o procedimento IV. O EXCERIA PLUS SSD Portátil permaneceu funcional após suportar 26 quedas de uma altura de 122 cm sobre uma placa de aço com 
concreto armado em cada  
   uma de suas bordas, faces e cantos.

*4 Não toque na unidade enquanto estiver quente para evitar queimaduras na pele ao entrar em contacto. Os componentes eletrónicos ficam quentes durante a operação. Não cubra a unidade durante o 
funcionamento, uma vez que pode ficar sobreaquecida.  
   Deixe todos os componentes arrefecerem após desligar a alimentação antes do contacto.

Definição de capacidade: a KIOXIA define um megabyte (MB) como equivalente a 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como equivalente a 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como equivalente a 
1.000.000.000.000 bytes. Contudo, o sistema operativo de um computador indica a capacidade de armazenamento através de potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, 
portanto, indica menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários ficheiros de multimédia) varia consoante o tamanho do ficheiro, a 
formatação, as definições, o software e o sistema operativo, como o sistema operativo da Microsoft e/ou aplicações de software pré-instaladas ou conteúdo de multimédia. A capacidade formatada real 
pode variar.

As velocidades de leitura e escrita podem variar de acordo com o dispositivo anfitrião, as condições de leitura e escrita e o tamanho dos ficheiros.

As seguintes marcas registadas, serviços e/ou nomes de empresas – 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 – não são usadas, registadas, criadas e/ou detidas pela KIOXIA Europe GmbH ou pelas empresas afiliadas ao grupo KIOXIA. Contudo, poderão ser usadas, 
registadas, criadas e/ou detidas por terceiros em diversos territórios e, por conseguinte, encontram-se protegidas contra o uso não autorizado.

Sujeito a alteração: Embora a KIOXIA tenha feito todos os esforços no momento desta publicação para garantir a precisão das informações aqui fornecidas, as especificações do produto, configurações, 
preços, sistema/componentes/opções disponíveis estão todos sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A imagem do produto pode representar um modelo de design. Imagens apenas para fins ilustrativos. O aspeto do produto pode diferir do produto real. O número real de componentes flash difere de 
acordo com a capacidade da unidade.

Pacote global:

500GB
PN: LXD10S500GG8
EAN: 4582563853928

1TB
PN: LXD10S001TG8
EAN: 4582563853935

2TB
PN: LXD10S002TG8
EAN: 4582563853942

Informações para Pedidos

Pacote para a China:

500GB
PN: LXD10S500GC8
EAN: 4582563853959

1TB
PN: LXD10S001TC8
EAN: 4582563853966

2TB
PN: LXD10S002TC8
EAN: 4582563853973


