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Fra rask til raskere: Samsung presenterer
SSD 840 EVO
Opp til tre ganger raskere enn forgjengeren
Både gamere og kresne brukere verdsetter rask PC-oppstart og høyt
prestasjonsnivå, og med Samsungs 840 EVO merker brukeren en markant
prestasjonsforbedring sammenlignet med en vanlig harddisk. 840 EVO er
også betydelig raskere enn sin forgjenger med opp til tre ganger raskere
skrivehastighet. Prestasjonen for IOPS ved vilkårlig lesning er også forbedret,
noe som øker spillopplevelsen da SSD-en henger med også i de aller meste
krevende delene av spillet.
Stor i lite format

For brukeren med et stort lagringsbehov kommer 840 EVO i fem ulike
størrelser med opp til 1 TB lagringsplass. Dette gir mer plass til program,
spill, film og bilder. Men den store lagringsplassen betyr ikke at disken tar
større plass. SSD-en er lettere og tynnere enn den tradisjonelle harddisken, i
tillegg til at den trekker mindre strøm fra PC-en din. Uten bevegelige deler er
en SSD også mer motstandsdyktig mot støt og slag, noe som gir økt
pålitelighet.
840 EVO 250 GB er med en skrivehastighet på 520MB/s dobbelt så rask som
sin forgjenger 840 250GB. Versjonen på 120 GB presterer nesten tre ganger
raskere sammenlignet med sin forgjenger, og har en skrivehastighet på
410MB/s. Dette gjøres mulig med Samsungs TurboWrite-teknologi, som
skriver filer til en høypresterende buffer for raskere skriving.
FAKTA: Samsungs SSD 840 EVO inngår i Samsungs 840-serie SSD-disker som
består av modellene 840, 840 EVO og 840 PRO. Samsung SSD 840 EVO har
avansert 19 nm Class Toggle 2.0 128Gb NAND og opp til 1 GB cache DRAM.
Den nye trekjernede MEX-kontrollen ligger på 400MHz. 840 EVO har støtte
for Class 0 SED AES 256-bits kryptering, samt i september kommer den også
til å få støtte for TCG Opal SED og Microsoft eDrive SED. 840 EVO finnes i
størrelsene 120GB, 250GB, 500GB, 750GB og 1TB, og har tre års garanti. 840
EVO kommer i butikk i august med anbefalte utsalgspriser på 700 kr for
120GB, 1 250 kr for 250GB, 2 400 kr for 500 GB, 3 400 kr for 750 GB og 4 200
kr for 1TB.
PRESSEKONTAKT:
Er du interessert i pressemateriell og testprodukter fra Samsung?
Kontakt Hanne Kjærnes, PR-operatørene, hk@pr-o.no, 997 41 263/476
20 200

Samsung Electronics Co Ltd, Korea er en global leder innen
hjemmeelektronikk og dens komponenter. Gjennom kontinuerlig innovasjon
og nye trender utvikler vi SMART-TV, smarte telefoner, PC, skrivere, kameraer,
kjøkken- og hvitevarer, medisinsk utstyr, halvledere og LED-løsninger. Vi er
236 000 medarbeidere i 79 land med en årlig omsetning på 187,8 milliarder
dollar. Vårt mål er å åpne nye muligheter for mennesker over alt. For mer
informasjon besøk www.samsung.no
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