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Samsung tar ekstern lagring til nye høyder
med bærbare SSD X5
Med Thunderbolt 3- og NVMe-teknologi kombinerer SSD X5 en rask
overføringshastighet med innovativt design.
Oslo, Norge – 28. august, 2018– Samsung lanserte i dag sin første
NVMe™[1]-baserte og bærbare SSD (Solid State Driver): Samsung Portable
SSD X5. Den nye modellen viser et nytt nivå for ytelse og pålitelighet. X5
bygger på Thunderbolt™ 3[2]-teknologien, som gir eksepsjonelt høy
hastighet i en kompakt og slitesterk formfaktor. Dette gjør X5 til den ideelle,
bærbare lagringsenheten for kreatører og IT-profesjonelle som er mye på
farten.

– Som markedsleder for høyhastighetslagring og gode lagringsløsninger, er
vi begeistret og svært stolte over å nok en gang utvide grensene for hva som
er mulig. Når vi nå lanserer den eksterne SSD-lagringsenheten X5 med
Thunderbolt 3 vil det ta markedet til nye nivåer, sier Mike Mang,
visepresident Brand Product Marketing, Memory Business i Samsung. – X5 er
enda et bevis på Samsungs engasjement og løfte om at vi skal gi forbrukeren
innovative, bærbare lagringsløsninger som gir raskere lagring, hvilket sparer
alle masse tid, fortsetter han.
Om man skal redigere 4K-videoer, arbeide med store 3D-filer eller med andre
programmer som krever store datamengder, så krever forbrukeren enkle og
raske måter å overføre dataene sin. Ved å utnytte synergiene mellom NVMeog Thunderbolt 3-teknologi, maksimerer Samsungs X5 ytelsen for
profesjonelle som arbeider med store datafiler. Takket være Thunderbolt 3
sitt 40Gps båndbredde – hvilket er opp til fire ganger raskere enn USB 3.1[3],
gir X5 en hastighet helt opp til 2,800 MB/s. Det er opp til 5.2 ganger raskere
enn SATA-teknologien i andre SSDer, og opp til 25.5 raskere enn eksterne
HDDer[4]. Driveren kan også skryte på seg den raskeste mulige
skrivehastighetenpå hele 2,300 MB/s[5], hvilket gir brukeren muligheten til å
overføre 20GB store 4K UHD-videoer på bare 12 sekunder[6]. X5 er både
designet for Mac og PC med Thunderbolt 3-porter, og gir brukerne
muligheten til å nyte den voldsomme hastigheten som finnes i det lekre
designet, og som kan huse opp til 2TB.
X5en har en blankmetalloverflate og en bunn som gjør at den ikke er glatt.
Den har en innvending ramme som gir beskyttelse mot slag, og
metalldesignet gjør at den kan tåle fall fra opptil to meter (6.6 feet)[7].
Dynamic Thermal Guard-teknologien beskytter mot overoppheting med
automatisk overvåkning for optimal temperatur, samtidig som en
varmespreder og ny, nikkelbelagt kontroller reduserer SSD-temperaturen
ytterligere. I tillegg gir X5 kraftig beskyttelse av dine data, med en egen
programvare som er laget på AES 256-bit hardware data-kryptering, som gir
deg muligheten til å opprette et eget passord og lett konfigurere
sikkerhetsinnstillingene.
X5 kommer med en tre års garanti, og vil bli tilgjengelig fra 3. september
2018, med en veiledende pris på 3 999 NOK for 500GB, 7 199 NOK for 1TB
og 13 999 NOK for 2TB. For mer informasjon, besøk
nettsiden samsung.com/portable-ssd eller samsungssd.com.

Nøkkelspesifikasjoner

Kategori

Samsung Portable SSD X5

Kapasitet

2TB/1TB/500GB[1]

Grensesnitt

Thunderbolt™ 3 (40Gbps)

Dimensjoner (LxWxH)

119 x 62 x 19.7 mm (4.7 x 2.4 x 0.8 inches)

Vekt

150 grams (5.3 oz.)[2]

Kompabilitet

H/W) Macs og Windows PCs med Thunderbolt 3-porter
(ikke kompatibel med PC som kun har USB grensesnitt)
O/S) Mac OS Sierra (10.12) eller høyere
Windows 10 64bit RS 2 eller høyere

Ytelse (Seq. Lese/skrivehastighet)

Opp til 2,800 MB/s seq. lesehastighet Opp til 2,300 MB/s
seq. skrivehastighet (500GB: opp til 2,100 MB/s)

Kryptering

AES 256-bit hardware kryptering

Sikkerhet

Samsung Portable SSD Software
[3]passordbeskyttelse (valgfritt)

Sertifikasjoner

CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB

RoHS

RoHS2

Garanti

Tre års begrenset garanti[4]

[1] 1 GB=1,000,000,000 bytes, 1 TB=1,000,000,000,000 bytes. Lavere kapasitet
kan vises på datamaskinen på grunn av bruken av en annen målestandard.
[2]Eksakt vekt på produktet kan variere på kapasitet
[3] X5 fungerer på PCs (Mac / Windows PC) som støtter Thunderbolt™ 3. Bare PCversjonene (mac OS version/Windows OS version) av Samsung Portable SSD
Software støtter X5, mens resten av Andriod-versjonene (App) ikke gjør det. fFor
X5, finnes Samsung Portable SSD Software-oppdateringer tilgjengelige både for
macOS og Windows OS-versjoner. X5 FW-oppdatering finnes tilgjengelig for
Windows OS.
[4] Samsung Electronics er ikke ansvarlige for tapte enheter, inkludert, men ikke
begrenset til data eller annen informasjon som var lagret på Samsung

Electronics-produktet. Samsung Electronics er heller ikke ansvarlige for tapt
fortjeneste eller ennen profitt som kan være forårsaket av brukeren. For mer
informasjon om garantien, besøk samsung.com/portable-ssd.
[1] Inc. er et registrert varemerke av NVM Express, Inc
[2] Thunderbolt™ 3 gir Thunderbolt til USB-C med hastigheter opp til 40 Gbps –
en kompakt port som muliggjør rask og allsidig oppkoblinger til alle skjermer,
dockinger, eller dataenheter. Thunderbolt og Thunderbolt-logen er
varemerkebeskyttet av Intel Corporation i USA og/eller andre land.
[3]USB 3.1 Gen 2 gir opp til 10 Gbps USB datahastighet
[4] Basert på interne testresultat som er sammenliknet med en bærbar SSD 1TB
(T5) og Samsung external HDD 1TB (HX-MK20P12). Testspesifikasjoner: Intel®
Core i5-7600 (@3.5 GHz), DDR4 4GB 1066MHz, OS-Window 10*64, Chipset-Asus
Strix Z270E Gaming.
[5]Ytelsen kan variere avhengig av vertens innstillinger. For å få maksimal
løsnings- og skrivehastighet på 2,800/2,300 MB/s, er det behov for at vertens
enhet og oppkoblingen støtter Thunderbolt™ 3.500GB-versjonen med
skrivehastighet opp til 2,100 MB/s. *Testsystemkonfiguration: Intel® Core™ i7
8570H (@4.1GHz), DDR4 16GB 2667 MHz, OS-Windows 10*64, Chipset–Dell
Alienware System (Dell i7 Alienware 17 R5). Ytelsesmåling basert på
CrystalDiskMark v.5.1.2.
[6]Ytelsen for PCens internlagring bør svare til, eller overstige X5.
*Testsystemkonfiguration: Intel® Core™ i7 7700 (@3.6 GHz), DDR4 4GB 2133
MHz, OS-Windows 10*64, Chipset–Aorus(Gigabyte) Z270-X Gaming 9.
[7] Falltesten ble utført i kontrollerte omgivelser

Om Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerer verden og former fremtiden med
transformative ideer og teknologi. Bedriften omdefinerer verden for TV,
smarttelefoner, wearables, nettbrett, kameraer, digitale apparater, skrivere,

medisinsk utstyr, nettverkssystemer, og halvledere og LED-løsninger. For de
siste nyhetene, besøk Samsung's nyhetsrom på news.samsung.com
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