
SSD cấp công nghiệp nhỏ nhất thế giới - Được tăng 
áp bằng PCIe Gen. 3x2

Dòng sản phẩm nanoSSD PCIe 3TE7

· Đầu tiên và nhỏ nhất trên Thế giới: PCIe Gen.3x2 nanoSSD (µSSD) đầu tiên của ngành trong 
  PCI-SIG-defined M.2 Loại 1113 BGA SSD
· Tốc độ nhanh chóng mặt: Hiệu suất nổi phồng với giao diện 3x2 của PCIe Gen.
· Tính bảo mật số 1: Được củng cố bằng việc tuân thủ TCG Opal 2.0 và AES-256 dựa trên phần cứng 
· Tính toàn vẹn dữ liệu tối đa: Bảo vệ đường dẫn dữ liệu đầu cuối (ETEP) và Động cơ LDPC ECC 
· Hoàn toàn khó khăn: Không can thiệp cơ học và chế tạo từ lát bán dẫn 
  với khoảng nhiệt độ rộng
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Dòng sản phẩm nanoSSD PCIe 3TE7 (µSSD) của Innodisk mang lại hiệu suất đáng 
kinh ngạc cho SSD nhỏ nhất thế giới. Với tính năng tuân thủ NVM Express 1.3, giao diện PCIe Gen và chức 
năng Bộ nhớ đệm máy chủ (HMB) trong gói mảng lưới sóng (BGA) tối thiểu 11,5 x 13,0 mm2 (BGA), sê-ri 
Innodisk nanoSSD PCIe 3TE7 có đủ hiệu năng cho cả những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Hiệu suất này 
kết hợp với các công nghệ bảo mật và tính năng bảo mật dữ liệu tiên tiến của Innodisk, làm cho dòng sản 
phẩm nanoSSD PCIe 3TE7 của Innodisk trở thành lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất công 
nghiệp tối đa với điện thế tối thiểu.

• PCIe Gen. 3x2 M.2 Loại 1113 SSD SSD với khoảng nhiệt độ rộng đầu tiên trên thế giới
• IC gốc được chế tạo từ lát bán dẫn nhiệt độ rộng (-40 - 85°C)
• Tuân thủ các thông số kỹ thuật của NVMe 1.3
• Hỗ trợ công nghệ iSLC (pseudo SLC)
• Công cụ mã hóa AES-256 và tuân thủ TCG Opal 2.0
• Bảo vệ đường dẫn dữ liệu đầu cuối (ETEP) và Động cơ LDPC ECC 
• Bộ nhớ đệm máy chủ (HMB) cho hiệu suất tối đa DRAM)
• Hiệu suất vượt trội với bộ nhớ sẵn SLC và hiệu suất ổn định ngay cả trong nhiệt độ khắc nghiệt

Tính năng

Lợi ích

Dung lượng lên đến 512 GB trong gói nanoSSD cực nhỏ

256 GB 

Điện thế thiết bị tối thiểu Tiêu thụ ít điện năng Chi phí trọn gói thấp

Chống va chạm và chống rung Công suất cao và hiệu suất tuyệt vời

512 GB 
Hiệu suất trong 
thế giới thực


