
• Khả năng lưu trữ dẫn đầu ngành công nghiệp: lên tới 4 TB với ổ SSD U.2 2.5”
• Hiệu suất tuyệt vời: hỗ trợ PCIe Gen 4x4 với hiệu suất tuần tự nhanh và IOPS
• Thiết kế tối ưu về năng lượng: điện năng tiêu thụ thấp với công nghệ 12nm
• Độ bền cực cao : duy trì hiệu suất vượt trội trong môi trường khắc nghiệt nhất

4TG-P
U.2

Bộ nhớ �ash dung lượng lớn cho các ứng dụng
Dành cho ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao và độ bảo mật tốt nhất

Dòng sản phẩm 
4TE và 4TG-P
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Các giải pháp lưu trữ �ash 4TE và 4TG-P  kết hợp các công nghệ lưu trữ �ash mới đột phá 
với các tính năng bảo mật của Innodisk và độ mạnh của chữ ký, mang lại gói hiệu suất cao sẵn sàng thao tác 
trong các đa dạng ứng dụng. Giải pháp có sẵn trong các hình thức 2.5” U.2 và M.2 và có tính năng bảo vệ dữ 
liệu đầu cuối, bao gồm các công nghệ iData Guard, iPower Guard và iCell, các dòng sản phẩm 4TE và 4TG-P 
cung cấp khả năng bảo mật và độ linh hoạt dữ liệu đặc biệt. Ngoài ra, nhờ tuân thủ công nghệ TCG Opal 2.0 
và mã hóa cấp độ quân sự AES-256, dữ liệu được bảo mật bằng các giải pháp lưu trữ �ash trên dòng 4TE và 
4TG-P trong nhiều ứng dụng khác nhau. 

Tính năng

• PCIe Gen 4x4 với băng thông 7,88 GB/giây
• Tùy chọn dung lượng linh hoạt lên đến 4 TB
• iData Guard, iPower Guard và iCell để bảo vệ dữ liệu khi mất điện
• Công cụ mã hóa AES-256 và tuân thủ TCG Opal 2.0
• Hỗ trợ dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến 85°C

Với mã hóa AES thực thi trên phần cứng, 
thiết bị lưu trữ �ash cung cấp độ bảo mật tối đa 

mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống. 
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2.5” U.2 SSD 4TG-P

PCIe Gen 4x4

NVMe 1.4

TLC 96 lớp
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  3.94 GB/giây 7,88 GB/giây 
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Được hỗ trợ (tùy chọn)

√ 

√ 

N/A

70.00 x 100.0 x 15.0 22.0 x 80.0 x 3.5 29.6 x 38.5 x 3.8

Nhiệt độ tiêu chuẩn (0°C ~ +70°C) / dải nhiệt độ rộng (-40°C ~ +85°C)

Độ rung: 20G @7~2000Hz, Va chạm: 1500G @ 0.5ms, 
Nhiệt độ lưu trữ: -55°C ~ +95°C, MTBF: 3,000,000

N/A

512GB~4TB 512GB~2TB 512GB~2TB 256GB~1TB

M.2 2280 4TG-P M.2 2280 4TE CFexpress 4TETên Model

Giao diện

Giao thức

Loại Flash

Dung lượng

Số kênh tối đa

Băng thông

Cảm biến nhiệt độ

Bộ đệm DRAM bên ngoài

HMB

Chế độ H/W Write Protect

AES-256bit / TCG Opal

iSMART

Kích thước (RxCxD/mm)

Nhiệt độ hoạt động

Dung lượng lưu trữ lên đến 4 TB

Môi trường

PCIe Gen 4x2


