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Hurtig bliver hurtigere: Samsung
præsenterer SSD 840 EVO
Op til tre gange hurtigere end forgængeren
København, d. 26. juli 2013 – Hurtig opstart og høj ydeevne er vigtigt for
gameren eller den kræsne computerbruger. Med Samsungs nye SSD 840 EVO
vil man opleve en markant forbedring af ydelsen sammenlignet med en
konventionel harddisk. 840 EVO er også betydeligt hurtigere end sin
forgænger med skrivehastigheder, der er op til tre gange højere. Og ydelsen
for IOPS ved tilfældige læsninger er også forbedret, hvilket øger
spiloplevelsen, da 840 EVO klarer selv de mest krævende elementer.
Stor i lille format

Til dem, som kræver masser af lagringskapacitet kommer 840 EVO i fem
forskellige størrelser på op til 1 TB, som giver mere plads til programmer,
spil, film eller billeder. Men med den øgede lagerplads følger ikke en større
harddisk. Med Samsung SSD får du nemlig en lettere og tyndere
lagringsenhed end med den traditionelle harddisk. SSD’en bruger også
mindre strøm, og det betyder, at du kan forlænge batteritiden på din bærbar.
Uden bevægelige dele er en SSD desuden også mere modstandsdygtig over
for stød og slag, hvilket øger driftssikkerheden.
840 EVO 250 GB er med en skrivehastighed på 520 Mb/s dobbelt så hurtig
som sin forgænger 840 250 GB. Versionen på 120 GB præsterer næsten tre
gange hurtigere sammenlignet med sin forgænger med en skrivehastighed på
410 Mb/s. Dette er muligt takket været Samsungs TorbuWrite-teknik, som
skriver filer til en højtydende buffer for hurtigere skrivning.
FAKTA:
Samsungs SSD 840 EVO indgår i Samsungs 840-serie med SSD-harddiske,
som består af modellerne 840, 840 EVO og 840 PRO. Samsung SSD 840 EVO
har avanceret 19 nm Class Toggle 2.9 128 GB NAND og op til 1 GB cache
DRAM. Den nye trekernede MEX-controller ligger på 400MHz. 840 EVO findes
i størrelserne 120 GB, 250 GB, 500 GB, 750 GB og 1 TB, og kommer med tre
års garanti. 840 EVO kan findes i butikkerne fra august til en vejledende
udsalgspris på 700 kroner for 120 GB, 1.200 kroner for 250 GB, 2.200 kroner
for 500 GB; 3.300 kroner for 750 GB og 4.000 kroner for 1 TB.

Samsung Electronics Co Ltd, Korea, er førende globalt inden for
forbrugerelektronik og komponenter hertil. Gennem kontinuerlig innovation og
nye opfindelser udvikler vi Smart-tv, smartphones, PC’er, printere, kameraer,
køkken- og hvidevarer, medicinaludstyr, halvledere og LED-løsninger. Vi er
227.000 medarbejdere fordelt på 75 lande og har en årlig omsætning på mere
end 143 mia. dollars. Samsungs mål er at skabe flere muligheder for mennesker
over hele verden. Besøg www.samsung.com/dk for mere information.
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