Zestawienie danych

Dysk twardy Momentus® XT
Hybrydowy dysk SSD — wydajny,
inteligentny, ekonomiczny

Dysk twardy o pojemności 250, 320 i 500 GB •
Pamięć SSD 4 GB • 7200 obr./min •
Pamięć podręczna 32 MB • Interfejs SATA 3 Gb/s
z technologią NCQ
Najważniejsze zalety
• Hybrydowy dysk SSD zapewnia wydajność charakterystyczną dla pamięci
SSD oraz pojemność typową dla standardowych dysków twardych.
• Technologia Adaptive Memory™ umożliwia dostosowanie wydajności dysku
do potrzeb użytkownika w celu ogólnej poprawy działania komputera.
• Wydajność wyższa o 80% od tradycyjnych dysków o prędkości obrotowej
7200 obr./min według testów porównawczych PCMark Vantage.
• Niska emisja ciepła i ograniczenia drgań — ciche działanie bez zmniejszenia
pojemności dysku lub wzrostu ceny.
• Niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania
— zaprojektowany do współpracy ze wszystkimi komputerami przenośnymi
obsługującymi interfejs SATA.
• 5-letnia gwarancja firmy Seagate®.
Najodpowiedniejsze zastosowania
• Wysokiej klasy komputery przenośne i stacje robocze
• Wydajne laptopy przeznaczone dla graczy
• Zewnętrzne pamięci masowe obsługujące szybki transfer danych,
np. przez interfejs USB 3.0, eSATA
• Komputery PC o niewielkich rozmiarach

Momentus® XT

Hybrydowy dysk SSD — wydajny,
inteligentny, ekonomiczny

Dysk Seagate Momentus XT stanowi hybrydową pamięć

Dane techniczne

masową z obsługą technologii Adaptive Memory umożli-
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Interfejs SATA 3 Gb/s
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Pamięć SSD typu SLC NAND (GB)

osiągnięcie wydajności typowej dla pamięci SSD. Został
on zaprojektowany w celu współpracy ze standardowymi

Interfejs

komputerami przenośnymi. Dysk twardy Momentus XT

Pamięć podręczna (MB)

można stosować niezależnie od wykorzystywanego systemu

Konfiguracja

operacyjnego, sterowników oraz oprogramowania, co

Liczba bajtów na sektor

czyni go łatwym w integracji i użyciu. Technologia Adaptive

Niezawodność i integralność
danych

Memory umożliwia dostosowanie wydajności dysku do

Technologia parkowania Technologia parkowania
głowicy QuietStep
głowicy QuietStep

wymagań użytkownika. W zależności od tego, czy urucha-

Metoda ustawiania głowicy w pozycji
spoczynkowej

miana jest gra, program do edycji mediów cyfrowych lub

Cykle parkowania/startu głowicy
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aplikacja do wykonywania operacji liczbowych, uzyskiwana
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jest optymalna funkcjonalność dla konkretnego zadania.

Zarządzanie energią

na zarządzaniu danymi, dzięki czemu są one stale

Pobór mocy (W)
  Wyszukiwanie (typowa)
  W stanie spoczynku (typowa)

monitorowane oraz jest możliwy szybki ponowny dostęp

Środowisko pracy

do informacji i preferencji ich wykorzystywania. Dzięki

Temperatura (°C)
  Podczas pracy
  W stanie spoczynku

Technologia Adaptive Memory firmy Seagate polega

tej technologii często wykorzystywane pliki i dane są

Wstrząsy (G)
  Podczas pracy: 2 ms
  W stanie spoczynku: 1 ms

umieszczane w pamięci SSD dysku. Plik danych lub
aplikacji, z którego użytkownik chce skorzystać, znajduje

Akustyka (moc akustyczna — bele)
  W stanie spoczynku (typowa)
  Wyszukiwanie (typowe)

się wówczas w lokalizacji, do której można uzyskać
natychmiastowy dostęp. W ten sposób uzyskiwana jest

Wymiary

funkcjonalność odpowiednia do indywidualnych potrzeb.
Stałe monitorowanie powoduje dynamiczną poprawę
ogólnej szybkości działania dysku odpowiednio do
sposobu jego wykorzystywania przez użytkownika. Dzięki
temu osiągana jest optymalna wydajność w każdego
typu zastosowaniach.

Technologia parkowania
głowicy QuietStep™

Wysokość (mm)
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9,5

Szerokość (mm)
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Głębokość (mm)
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100,35
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110

110

Waga (g)

 W przypadku oznaczania pojemności dysków jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów; jeden terabajt

1

(oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów.
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