
 

 

Samsung esittelee 870 EVOn – maailman 
myydyimmän SSD tuoteperheen uusin jäsen 

 
Uusi 870 EVO sopii loistavasti sekä omaan arkeen että työkäyttöön. 38 % korkeampi 

satunnaislukusuorituskyky nopeuttaa tyypillisiä tietokonetehtäviä ja 30 % parempi kestävyys lisää 
luotettavuutta. 

 
Espoo – 19. tammikuuta 2021 – Maailman johtava edistyneen muistitekniikan kehittäjä Samsung esitteli 
tänään huippusuositun SSD-mallistonsa uusimman SATA-ratkaisun, 870 EVO SSD:n. Laiteuutuus yhdistää 
huippusuorituskyvyn ja luotettavuuden, joten se on erinomainen tallennuslaite sekä kuluttajille että 
ammattikäyttäjille. 
 
– Olemme erittäin iloisia voidessamme esitellä uusimman SSD-ratkaisumme, 870 EVOn, joka tarjoaa vahvan 
yhdistelmän suorituskykyä, luotettavuutta ja yhteensopivuutta. 870 EVO sopii sekä kuluttajille että 
ammattikäyttäjille, sanoo Samsungin Pohjoismaiden muisti-tuotepäällikkö Jani Laaksonen. 
 
870 EVO hyödyntää Samsungin uusimpia V-NAND-muistipiirejä ja SSD-ohjainta, jotka yhdessä 
mahdollistavat 560 ja 530 Mt/s peräkkäiset luku- ja kirjoitusnopeudet. Suuri vaihteleva SLC-puskuri ja älykäs 
TurboWrite-tekniikka varmistavat jatkuvan suorituskyvyn. 870 EVO tarjoaa myös lähes 38 % paremman 
satunnaislukunopeuden edelliseen 860-malliin verrattuna. Tämä voi parantaa käyttökokemusta esimerkiksi 
moniajotehtävissä, internetiä surfatessa tai tietokonetta käynnistettäessä. 
 
870 EVOn kehittämisessä on hyödynnetty Samsungin kattavaa kokemusta ja asiantuntemusta 
muistitekniikasta. Kaikki SSD-komponentit on suunniteltu sisäisesti, millä voidaan varmistaa, että kukin osa 
toimii yhdessä. Tämän ansiosta 870 EVOn suorituskyky on noin 30 % parempi kuin edeltäjässä, 860 EVO 
SSD:ssä. Neljän teratavun 870 EVO -mallissa on lyömätön TBW-luokitus, peräti 2400 TBW  tai 5 vuoden 
rajoitettu takuu. 
 
Poikkeuksellisen suorituskyvyn ja luotettavuuden lisäksi 870 EVO on laajasti yhteensopiva tietokoneiden 
kanssa. 870 EVO on yhteensopiva kaikkien 2,5 tuuman SATA-liitännällä varustettujen laitteiden kanssa. 
Energiaa säästävässä lepotilassa 870 EVO tukee Windows Modern Standby -ominaisuutta sitä tukevien 
laitteiden kanssa, mikä antaa PC-käyttäjille lisää käyttömukavuutta. 



 

 
Samsungin 870 EVO -suositushinnat: 

● 250 Gt: 44,99 € 
● 500 Gt: 76,99 € 
● 1 Tt: 161,99 € 
● 2 Tt: 311,99 € 
● 4Tt: 632,99 € 

 
Lisätietoa: www.samsung.com/SSD, www.samsungssd.com. 

 
Tekniset tiedot: 
 

 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Lisätiedot: Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049 
Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: samsungpr@osg.fi 
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse alalaidasta Uutiset. 
 
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla 
uudelleen määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, kameroista, 
kodinkoneista, lääketieteellisistä laitteista, verkkojärjestelmistä, puolijohteista ja LED-tuotteista. Tuoreimmat 
Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/ 
 

Tuotenimi Samsung 870 EVO 

Liitäntä SATA 6Gbps 

Koko 2.5” 

Muistityyppi Samsung V-NAND 3-bit MLC (TLC) 

SSD-ohjain Samsung Controller 

DRAM 
4GB LPDDR4 (4TB) 
2GB LPDDR4 (2TB) 
1GB LPDDR4 (1TB) 

       512MB LPDDR4 (250/500GB) 

Kapasiteetti 4TB, 2TB, 1TB, 500GB, 250GB 

Peräkkäiset luku- / 
kirjoitusnopeudet 

 
 560/530 MB/s -huippunopeus 

Satunnaiset luku- / 
kirjoitusnopeudet 

 
Random Read 98K, Write 88K IOPS  

Hallintaohjelmisto Samsung Magician 

TBW-arvot 

  (4TB) 
1,200TBW (2TB) 
   600TBW (1TB) 

        300TBW (500GB) 
       150TBW (250GB) 

Takuu Viisi vuotta tai TBW, kumpi tulee ensin. 

http://www.samsung.com/sec/memory-storage/
http://www.samsung.com/SSD
http://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/
http://news.samsung.com/

