
 

 

 

 

 

 

Samsungin esitteli 3D V-NAND-piireillä varustetut SSD:t 

Samsung 850 PRO – Samsung esittelee SSD-tekniikan seuraavan suuren kehitysaskeleen. 

Helsinki, 1. heinäkuuta 2014 – Samsung julkisti tänään Global SSD Summit -tapahtumassa Etelä-Koreassa 
850 PRO -sarjan SSD:t, joissa on käytetty uutta, kolmiulotteista V-NAND-flash-muistitekniikkaa. 850 PRO on 
rakennettu Samsungin oman V-NAND-Flash-muistitekniikan (Vertical Nand) ympärille ja se on suunniteltu 
high-end-PC- ja työasemakäyttöä varten. Uuden SSD-teholuokan tarjoava levymallisto tulee myyntiin 
elokuussa. 

Samsungin kolmiulotteinen V-NAND-Flash-piiri käyttää uutta, vertikaalista solurakennetta, joka mahdollistaa 
tiheämmät, monikerroksiset muistirakenteet. Käytännössä tekniikka tuo merkittäviä parannuksia 
muistipiirien nopeuteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen.  

– Samsung esittelee seuraavan suuren kehitysaskeleen SSD-tekniikassa. V-NAND-tekniikan myötä 
voimme tarjota asiakkaillemme verrattoman SSD-suorituskyvyn keinolla, joka samalla parantaa levyjen 
luotettavuutta ja energiatehokkuutta, toteaa Samsungin SSD-tuotteiden myyntipäällikkö Thomas 
Karlsson. 

Samsung 850 PRO ottaa viimeisetkin rippeet irti SATA III (6 Gb /s) -väylästä tarjoamalla 550 MB/s -
lukunopeudet ja 520 MB/s -kirjoitusnopeudet. Samalla levyt tarjoavat erinomaiset IOPS-lukemat: 100 000/ 
90 000 (Random Read/Random Write, QD32). Mukana on myös Dynamic Thermal Guard -toiminto, joka 
pitää ylikuumenemisen ja sitä myötä tiedon menettämisen riskin loitolla. 

Samsung 850 PRO -mallisto tulee myyntiin elokuussa kokoluokissa 128 GB, 256 GB, 512 GB ja 1 GB.  
 

Gartnerin tuoreen raportin (Gartner Forecast Analysis: NAND, Worldwide, 1Q14 Update) mukaan SSD-
levyjen maailmanmarkkinoiden odotetaan kasvavan jyrkästi. Kokonaismyynti vuonna 2013 oli noin 11,4 
miljardia Yhdysvaltain dollaria, kun sen odotetaan kasvavan tänä vuonna 14,47 miljardiin dollariin. 
Markkinoiden kokonaisarvon odotetaan ylittävän 23,5 miljardia dollaria vuonna 2017. 

 

Lisätietoja: 

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 

Lisätiedot ja testilaitteet: Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630049 

Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi 



 

 

 

 

 
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset. 

Haluatko Samsungin lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseen samsungpr@osg.fi 

 

 

Samsung Electronics Co Ltd, on maailman johtava elektroniikkavalmistaja, joka avaa ihmisille uusia mahdollisuuksia ympäri maailman. 

Tinkimättömällä innovoinnilla muutamme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, tableteista, tietokoneista, kameroista, 

kodinkoneista, tulostimista, LTE-järjestelmistä, lääketieteellisistä laitteista, puolijohteista ja LED-tuotteista. Yrityksellä on 286 000 

työntekijää 80 maassa. Yhtiön yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto oli vuonna 2013 159,5 miljardia euroa. Lisätietoja 

Samsungista:www.samsung.com/fi 
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