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Kingston HyperX Predator Μ.2 PCIe 2.0 x4
240GB Solid State Drive
Πραγματικό αρπακτικό δεδομένων !

αυτή η επιλογή απευθείας τοποθέτησης
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Επεξεργασία εικόνας , (RAW αρχεία απο τις DSLR , η νέα της CANON 5DS R τραβάει σε 50
megapixel ανάλυση)
Επεξεργασία video, ( 4K 3840 x 2160 ανάλυση)
Μεγάλα CAD αρχεία με εκατομμύρια πολύγωνα και textures ,
Multitasking, τρέξιμο πολλαπλών εφαρμογών
Διαχείριση βάσης δεδομένων , virtual machines
Για ενθουσιώδεις χρήστες, gamers

Για να σπάσει το φράγμα του SATA III ( ο κλασσικός των δίσκων) ,
χρειάζεται άλλος δίαυλος και αυτός είναι το PCI Express.
Μπορεί να είναι σε M.2 ή κλασσική κάρτα σε HHHL (Ηalf Ηeight Ηalf Length)
Όπως έχουμε πει το M.2 είναι form factor
Είναι PCIe 2.0 x4 (δεύτερης γενιάς με 4 διαδρομές)
Το μεγαλύτερο bandwidth το έχουν οι κάρτες γραφικών PCIe 3.0 x 16 όπως η GeForce Titan X.
(τρίτης γενιάς με 16 διαδρομές)
Αν δούμε ένα κλασσικό motherboard θα έχει
2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x2 , 2 PCIe 2.0 x1, 2 x PCI
τα high-end
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) 1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode) 4 x PCIe 2.0 x1
To “δικό μου” MicroATX form factor ASUS ROG Maximus V Gene έχει
2 x PCI Express 3.0/2.0 x16 slots & 1 x PCI Express 2.0 x4 slot
O επεξεργαστής μου intel Core i5-3570k υποστηρίζει 16 PCIe 3.0 διαδρομές,
όπως και οι νεότεροι intel Core i5-4690k, Core i7-4790k

Στη φωτoγραφία φαίνονται τα slots (στο μαύρο τοποθετήθηκε η κάρτα)
Τα κόκκινα slots είναι τα δύο PCIe 3.0 x16 slots
Η μητρική είναι δύο γενιές πίσω ( Z77 chipset, ακολούθησαν τα Z87, Z97 chipset)
( H Kingston έχει πάει πιό παλιά με P67 chipset μητρικές, με επιτυχία )
Δεν έχει M.2 socket αλλά δεν το χρειάζεται, για να δουλέψει η κάρτα
Η κάρτα είναι bootable. Mπορεί να ξεκινήσει σαν πρώτος δίσκος με λειτουργικά Microsoft
Windows 7, 8, 8.1 ( AHCI standard ) Advanced Host Computer Interface που είναι κληρονομιά
των σκληρών αλλά εξασφαλίζει συμβατότητα. Το νεότερο interface NVMe ( Non Volatile Memory
express, όπως του intel DC P3600 SSD είναι γρηγορότερο μεν αλλά θέλει μητρικές τελευταίας
γενιάς με Z97, X99 ή νεότερο chipset υποστήριξης .
Π.χ. ο intel DC P3600 400GB SSD όντως δεν δουλεύει με το ASUS ROG Maximus Gene V
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: έκανα κλώνο του δίσκου συστήματος σε 4 λεπτά από ένα intel 100άρη
DC S3700 σειρά SSD χωρίς κανένα πρόβλημα στον πρωταγωνιστή μας. Μία γρήγορη και
ευχάριστη εμπειρία πληροφορικής.

Και από τη θεωρία στη πράξη, η κάρτα εγκατεστημένη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HyperX Predator SSD 240GB
Form factor: M.2 2280 , 80mm μήκος & PCIe adapter & bracket(s)
180.98mm x 120.96mm x 21.59mm (with HHHL adapter – standard bracket)
181.29mm x 80.14mm x 23.40mm (with HHHL adapter – low-profile bracket)
The HHHL adapter comes with both standard and low-profile brackets to fit in slim profile desktop
builds. ( Τοποθετείται σε οποιοδήποτε επιτραπέζιο υπολογιστή, έχει η συσκευασία δύο λαμάκια
για βίδωμα στο κουτί )

Interface: PCIe Gen 2.0 x 4 ( 2ης γενιάς με 4 διαδρομές επικοινωνίας με τον κεντρικό επεξεργαστή)
Capacity: ( Χωρητικότητα) 240GB
Controller: ( SSD Ελεγκτής) Marvell 88SS9293
B O O T A B L E Card (Standard AHCI driver)
Maximum sequential read/write: 1400MB/s, 600MB/s (Μέγιστη σειριακή ανάγνωση / εγγραφή)
Maximum Random 4k Read/Write QD32: up to 160,000/ up to 119,000 IOPS
(Μέγιστη τυχαία ανάγνωση / εγγραφή μικρών αρχείων 4K Queue Depth 32)
Input / output Operations Per Second)
Flash: Toshiba 19nm Toggle 2.0 MLC NAND (Πραγματικά πρωτοκλασάτη )
Access times (Latency) : read 31μs (0.031ms), write 49μs (0.049ms) (Χρόνοι προσπέλασης)
Endurance: (Ανθεκτικότητα) Total Bytes Written (TBW): 415TB, 1.6 DWPD ( Drive writes per day)
Power Consumption: ( Κατανάλωση ενέργειας )
1.38W Idle / 1.4W Avg / 1.99W (MAX) Read / 8.25W (MAX) Write
Storage temperature: ( Θερμοκρασία αποθήκευσης) -40°C~85°C
Operating temperature: ( Θερμοκρασία λειτουργίας) 0°C~70°C
Weight: ( Βάρος)
73g (with HHHL adapter – standard bracket), 68g (with HHHL adapter – low-profile bracket)
Vibration Operating: 2.17G Peak (7–800Hz)
Vibration non-operating:: 20G Peak (10–2000Hz)
Life expectancy: 1 million hours MTBF (Mean Time Between Failure)
Warranty/support: (Εγγύηση / Υποστήριξη)
3-year warranty with free technical support
HHHL (Half Height Half Length) θα μπορούσε να είναι ΜΥΜΜ (Μισού Ύψους Μισού Μήκους)

Τιμή 249,00 € + ΦΠΑ 23%, Περίπου ένα ευρώ ανά gigabyte

Τα SSD δεν είναι μία απλή αναβάθμιση,
είναι ολική μετατροπή !

Τα αποτελέσματα από το ATTO Benchmark, παρόμοια με της Kingston

