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PREDSTAVITEV

Crucial RealSSD C300

SSD diski preplavili CeBIT
..Po pričakovanjih je letošnji CeBIT poln novosti proizvajalcev vedno bolj popularnih in
Predstavljamo vam novost na slovenskem trgu, ki je že na voljo pri podjetju Eventus sistemi..

uporabljenih

Solid State Diskov (SSD).

alSSD nima gibljivih delov, to pomeni tišjo,
hladnejšo in trajnejšo rešitev za shranjevanje
podatkov - je torej boljša alternativa tradicionalnim prenosni trdim diskom.
Izboljšan prenos podatkov
Crucial RealSSD C300 odlikuje napredna krmilna tehnologija MLC NAND, optimizirano NAND
upravljanje in novi SATA 6 GB/s vmesnik, ki so
odgovorni za občutno izboljšanje prenosa podatkov za zahtevne aplikacije, ki zahtevajo
širokopasovno širino, kot sta avdio in video.
Zmogljivost v ospredju
Izboljšanje zagonskega časa in časa nalaganja
aplikacij potisnejo zmogljivost do mej, ki jih nismo vajeni. Z omenjenim SSD diskom bomo
deležni izboljšanja v večih skupinah nalog, kot
so pregledovanje in urejanje fotografij, video
posnetkov, glasbe in drugih medijev, igranju
iger, komunikaciji, produktivnosti in varnosti.

Prednosti SSD diskov so jasne
Ker za razliko od HDD diskov nimajo gibljivih
delov, so možnosti okvare minimalne, manj se
segrevajo, so hitrejši, pa tudi manjši ter varčnejši
od alternative. Seveda ne gre spregledati niti
dejstva o »tišini« delovanja.

Resnica o proizvajalcih pomnilniških
medijev?
Veliko »spominskih« podjetij trdi, da so
pomnilniški proizvajalci, četudi zgolj sestavljajo vnaprej izdelane sestavne dele ostalih
proizvajalcev.
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Računalniške novice

Resnica je, da v ZDA obstaja samo ena družba, ki
dejansko izdeluje čipe DRAM, pomnilniško tiskano
vezje, nato pa jih združuje v pomnilniške module.
To podjetje je Micron in njegova pomnilniškonadgradna divizija Crucial Technology.
Pomnilniški moduli so kot vemo namreč izdelani iz dveh delov - polprevodniških čipov DRAM,
ki shranjujejo podatke, in tiskanega vezja, ki
povezuje čipe z ostalimi deli računalnika. Na
celem svetu obstaja le peščica proizvajalcev z
dovolj tehničnega in strokovnega znanja za
proizvodnjo polprevodnih čipov DRAM, med
katere poleg že omenjenega Microna štejemo
še podjetja Samsung, Hitachi in Hyundai.
Micron pomnilnike uporabljajo tudi priznana
podjetja kot so Apple, Gateway, HP, IBM, Dell in
drugi - ne brez dobrega razloga. Crucial zagotavlja več kot 250.000 nadgradenj za več kot
40.000 različnih računalnikov, notesnikov,
strežnikov in tiskalnikov.

Crucial RealSSD C300
Hitreje
Novi 2,5-palčni Crucial RealSSD C300 pogon
ponuja namiznim in mobilnim uporabnikom
izjemno hitrost branja, do 355 MB/s. Ker Re-

Tradicija pomnilniške odličnosti
Pomnilniška znamka Crucial je že dolgo sinonim
za zanesljivost in visoko učinkovitost. Prav njihovo znanje procesorske tehnologije NAND jim
danes omogoča optimalno učinkovitost in trajnost Crutial SSD diskov.
Kaj še ponujajo Eventus sistemi?
Eventus v Sloveniji skrbi za zastopstva priznanih
proizvajalcev kot so Logitech, Creative, Eset, Focal
JMLab, Geil, NOVA eSports, nVidia Quadro, PNY in
predstavljeni Crucial. V kratkem bodo postregli še
z znamkami Freecom in Lifeview. Podjetje je
najstarejši distributer za Logitech v jugovzhodni
Evropi in ima enega od treh pogodbenih servisov
za izdelke Logitech v Evropi. Servis lahko opravi
vzdrževanje IT opreme v našem podjetu ali nudi
splošni servis računalniške opreme.
Vsi izdelki so na voljo v njihovi, letos prenovljeni
e-trgovini na naslovu www.eventus.si, ki je namenjena končnim kupcem in predvsem nadaljni prodaji (B2B). Spletna trgovina se ponaša z
izjemno hitro odzivnostjo, z naprednimi filtri in
je najsodobnejša na našem trgu, ko govorimo o
rešitvi. Le-to lahko tudi najamemo, torej brez
stroškov lastništva in velike začetne investicije
lahko izdelke že ponudimo celemu svetu.  (P.R.)
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