
Samsungin 980 NVMe SSD yhdistää nopeuden houkuttelevaan hintaan

Samsungin ensimmäinen SSD ilman DRAM-muistia sallii entistä laajemman yleisön kokea
NVMe-nopeudet edulliseen hintaan.

Espoo — 9. maaliskuuta 2021 — Samsung julkaisee tänään 980 NVMe SSD:n1, yrityksen ensimmäisen
SSD-aseman ilman DRAM-muistia. Uuden 980-aseman suorituskyky on korkeampi kuin muissa
SSD-asemissa, joissa ei ole DRAM-välimuistia2, mikä tuo NVMe-nopeudet yhä laajemman yleisön
saataville.

– 980 SSD mahdollistaa laitteisto- ja ohjelmistouudistusten avulla entistä enemmän vastinetta rahalle
ilman kompromisseja NVMe-suorituskykyyn. 980 SSD on loistava sekoitus nopeutta, energiatehokkuutta
ja luotettavuutta, minkä ansiosta se sopii arkipäivän PC-käyttäjille, pelaajille ja sisällöntuottajille, kertoo
Jani Laaksonen, Samsung Nordicin muistituotepäällikkö.

Aiemmin ilman DRAM-muistia valmistetut tuotteet ovat voineet kärsiä heikoista nopeuksista tilanteissa,
joissa välimuisti ei ole saatavilla nopeaan tiedonhakuun. Samsungin 980 hyödyntää Host Memory Buffer
(HMB) -tekniikkaa, joka yhdistää laitteen suoraan kokoonpanon suorittimen DRAM-muistiin
suorituskykyongelmien ehkäisemiseksi. Tämä teknologia, Samsungin viimeisin kuudennen sukupolven
V-NAND sekä optimoitu SSD-ohjain ja -ohjelmisto tekevät yhdessä 980-aseman suorituskyvystä kuusi
kertaa SATA SSD -asemia nopeampaa. Peräkkäiset luku- ja kirjoitusnopeudet ovat jopa 3 500 ja 3 000
Mt/s, kun taas satunnaiset luku- ja kirjoitusnopeudet ovat jopa 500 000 ja 480 000 IOPS:ia.3

3 Suorituskyky voi vaihdella SSD:n laiteohjelmistoversion sekä järjestelmän laitteiston ja kokoonpanon mukaan. Suorituskykylukemat perustuvat
IOmeter 1.1.0:aan. Peräkkäiset ja satunnaiset kirjoitusnopeudet mitattiin Intellident TurboWrite -teknologia aktivoituna. Intelligent TurboWrite
toimii vain tiettyjen datasiirtokokojen sisällä. Lisätietoa paikallisesta palvelukeskuksesta.
* Testausjärjestelmän kokoonpano: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, DDR4 2133MHz 8GBx2 OS-Windows 10 Pro 64bit Asrock Z-170
Extreme7+

2 PCIe 3.0 NVMe ilman DRAM-muistia, maaliskuusta 2021 alkaen.

1 The NVM Express® on NVM Express, Inc. -yhtiön rekisteröimä tuotemerkki.



Uudistettu Intelligent TurboWrite 2.0 -tekniikka tarjoaa myös huomattavasti paremman jatkuvan
suorituskyvyn edelliseen versioon verrattuna4 varaamalla paljon suuremman puskuritilan sisäiseen
käyttöön.

SSD 980 sopii etenkin käyttäjille, jotka ovat tottuneet käsittelemään suuria tiedostoja, kuten
sisällöntuottajille ja esimerkiksi niille, jotka pelaavat paljon graafista suorituskykyä vaativia pelejä.
Samsungin Magician 6.3 -hallintaohjelmistoon on lisätty uusi Full Power Mode, joka antaa laitteen toimia
täydellä teholla jatkuvasti, jotta käyttäjä pääsee keskittymään työhönsä ja pelaamiseen parhaalla
mahdollisella tavalla.

Samsungin Dynamic Thermal Guard -tekniikka varmistaa, että laitteen lämpötila pysyy ihanteellisella
tasolla, mikä vähentää suorituskykymuutoksia pitkällä aikavälillä. Samsung 980:ssä on nikkelipäällyste
ohjaimessa ja SSD:n takana olevassa lämmönlevittimessä, mikä pitää huolen tehokkaasta
lämmönhallinnasta.

Lisäksi SSD 980:n energiatehokkuutta on parannettu jopa 56 prosenttia edelliseen 970 EVO -malliin
verrattuna5, mikä varmistaa optimoidumman virrankäytön, josta taas on hyötyä etenkin kannettaville
laitteille.

Malliston suositushinnat ovat:

250 Gt - 57,99 euroa
500 Gt - 80,99 euroa
1 Tt - 149,99 euroa

Lisätietoja, mukaan lukien takuutiedot osoitteessa samsung.com/SSD tai samsungssd.com.

Tekniset tiedot:

Tuote Samsung 980 NVMe SSD

PCIe-väylä PCIe Gen.3.0 x4, NVMe 1.4

Liitäntätyyppi M.2 (2280)

Kapasiteetti 1Tt, 500Gt, 250Gt

Peräkkäiset luku- /
kirjoitusnopeudet 3500 Mt/s asti / 3000 Mt/s asti

Satunnaiset luku- /
kirjoitusnopeudet 500K IOPS asti, 480K IOPS asti

5 Energiatehokkuuden (yksikkönä IOPs/watts) parannus on määritetty verrattuna 970 EVO 1Tt -asemaan. Energinakulutus mitattu IOmeter1.1.0
-versiolla, laitteistona AMD Ryzen 7 3700X 8 Core @3.6GHz, DDR4 8GBx2, OS-Windows 10 Pro 64bit Chipset-GIGABYTE-X570-AORUS
MASTER.

4 TurboWrite-aluetta on kasvatettu huomattavasti, enintään 42 gigatavusta 970 EVOssa enintään 160 gigatavuun NVMe SSD 980:ssä.



(QD32)

Hallintaohjelmisto Samsung Magician

Salaus AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted
Drive (IEEE1667)

TBW-arvot
600TBW (1Tt)
300TBW (500Gt)
150TBW (250Gt)

Takuu6 Viiden vuoden rajallinen takuu7

###

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515
Lisätiedot: OSG Viestintä, samsungpr@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/

7 Viisi vuotta tai TBW, kumpi tulee ensin. Lisätietoja takuusta on pakkauksen mukana toimitetussa takuuasiakirjassa.

6 Samsung Electronics ei ole vastuussa mistään tiedonmenetyksistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Samsung Electronics -tuotteisiin
sisältyvien tietojen menetyksiin tai käyttäjälle mahdollisesti aiheutuviin voittojen tai tulojen menetyksiin. Lisää takuutietoja on osoitteessa
samsung.com/ssd.
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