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Samsung lanserer SSD-ytelse på ett nytt
nivå med 980 PRO for gaming- og PCapplikasjoner
980 PRO SSD muliggjør en ny serie avanserte applikasjoner for gamere og
profesjonelle brukere
Oslo – 22. september, 2020 – Samsung er verdensledende innenfor avansert
minneteknologi[1] og presenterte i dag sin første PCIe 4.0 NVMe solid state
drive (SSD) for forbrukere – Samsung SSD 980 PRO.[2] Den nye 980 PRO er
designet for profesjonelle brukere og privatpersoner som ønsker unik ytelse i
sin PC, arbeidsstasjoner og spillkonsoller.

– Samsung har kontinuerlig gjennom flere år utfordret grensene for
minnelagringsløsninger med høy hastighet. Den nye 980 PRO SSD gjenspeiler
vårt ønske om å levere eksepsjonelle produkter, noe også våre forbrukere
forventer av oss, siger Jani Laaksonen, produktansvarlig for Memory hos
Samsung i Norden.
980 PRO er designet for å håndtere datakrevende applikasjoner. Dette gjør at
den er ideell for brukere og kreatører som spiller grafikktunge spill og
arbeider med 4K- og 8K-innhold. Alle nøkkelkomponenter, inkludert den
skreddersydde Elpis-kontrollen, V-NAND og DRAM, er designet av Samsungs
produktutviklere for å kunne levere det fulle potensialet i PCle 4.0. Dette gjør
det mulig for 980 PRO å gi sekvensielle lese- og skrivehastigheter på
henholdsvis 7,000MB/s og 5,000MB/s, samt tilfeldige lese- og
skrivehastigheter på opptil 1,000K IOPS[3]. Dette gjør den opptil to ganger
raskere enn PCle 3.0 SSDs og opptil 12,7 ganger raskere enn SATA SSDer[4].
I tillegg til forbedret ytelse, kommer 980 PRO med en ny
varmestyringsløsning som gir forbedret pålitelighet. Mens de fleste av dagens
NVMe SSDs med høy ytelse bruker eksterne kobberkjølere for å spre varmen,
har Samsung 980 PRO istedenfor et nikkelbelegg på kontrollen og en
varmespreder på baksiden av SSDen som gir en effektiv varmestyring. Disse
innovative varmeavledningsfunksjonene gjør det mulig for enheten å
opprettholde sitt kompakte og tynne M.2 design. Samsungs Dynamic Thermal
Guard-teknologi sørger også for at enhetens temperatur holder seg på et
passende nivå og reduserer ytelsesendringer på lang sikt.
Samsungs SSD 980 PRO vil være tilgjengelig i butikk fra og med midten av
oktober, og kommer først i størrelsene 1TB, 500GB og 250GB. 2TB-modellen
blir tilgjengelig mot slutten av 2020. Veiledende pris for 980 PRO er 2 699
NOK for 1TB, 1 799 NOK for 500GB og 1 099 NOK for 250GB. For mer
informasjon, inkludert detaljer rundt garanti, besøk samsung.com/SSD eller
samsungssd.com.
Spesifikasjoner

Kategori

Samsung SSD 980 PRO

Grensesnitt

PCIe 4.0 x4, NVMe 1.3c

Formfaktor

M.2 (2280)

Lagringsminne

Samsung 1xx-layer V-NAND 3-bit MLC

Kontroll

Samsung Elpis Kontroll

DRAM

1GB LPDDR4 (1TB)
512MB LPDDR4 (500GB, 250GB)

Kapasitet [5]

1TB, 500GB, 250GB

Sekvensiell lese/skrivehastighet

Opptil 7,000 MB/s, Opptil 5,000 MB/s

Tilfeldig lese/skrivehastighet (QD32)

Opptil 1,000K IOPS, 1,000K IOPS

Programvare

Samsung Magician Software

Datakryptering

AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0,
Encrypted Drive (IEEE1667)

Totalt antall bytes

600TB (1TB)300TB (500GB)150TB (250GB)

Garanti [6]

5 års begrenset garanti[7]

[1] Kilde: 2003–2019 Q2 IHS Markit data: NAND-leverandørenes
markedsandeler”
[2] NVM Express®-designmerket er et registrert varemerke som tilhører NVM
Express, Inc.
[3] Ytelsen kan variere avhengig av eksisterende versjon av SSDens
softwareog systemhardware, samt systemkonfigurasjon. Ytelsesmålinger
baseres på IOmeter 1.1.0. Skriveytelsen måles med Intelligent TurboWriteteknologi aktivert. Den sekvensielle skriveytelsen etter Intelligent
TurboWrite-regioner: opptil 500MB/s(250GB), 1,000MB/s(500GB) og
2,000MB/s(1TB).
* Testsystem konfigurasjon: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU@3.79GHz, DDR4 2666MHz 16GBx2, OS-Windows 10 Pro 64bit, ChipsetASUS-X570-ROG CROSSHAIR VIII FORMULA.
[4] Resultatene baseres på en sammenligning mellom den sekvensielle
lesehastigheten for Samsung PCle 3.0 NVMe SSDs og SATA SSDs.

[5] 1GB=1,000,000,000 bytes ifølge IDEMA. En viss del av kapasiteten kan
brukes for underholdning og systemfiler. Den faktiske kapasiteten kan derfor
skille seg fra hva som angis på produktetiketten.
[6] Samsung Electronics holdes ikke ansvarlig for noe tap, inkludert, men ikke
begrenset til tap av data eller annen informasjon som finnes på Samsung
Electronics produkter, eller tapet av fortjeneste eller inntekter som kan
oppstå for brukeren. For mer informasjon om garanti, besøk
samsung.com/ssd.
[7] Fem år eller TBW, avhengig av hva som kommer først. For mer
informasjon om garantien, se vedlagt garantidokument i esken.
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