
Szybkość dysku SSD. Pojemność dysku HDD. Przystępna cena.
• Rozruch i wydajność jak w przypadku dysków SSD1.

• Pojemności do 1 TB.

• Konstrukcja all-in-one zapewnia prostotę i łatwość instalacji.

• Instaluje się i pracuje tak, jak tradycyjny dysk twardy w dowolnym laptopie  
lub komputerze PC, a także z dowolnym systemem operacyjnym i aplikacją.

• SATA 6 Gb/s z technologią NCQ zapewniającą szybkość interfejsu.

• Dostępne są wersje dysków samoszyfrujących (SED), które umożliwiają 
zmaksymalizowanie ochrony danych i zminimalizowanie ryzyka naruszenia 
informacji poufnych.

• Objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją2.

Najodpowiedniejsze zastosowania:
• cienki, cieńszy i najcieńszy;

• 9,5 mm dla komputerów typu all-in-one i starszych laptopów;

• 7 mm dla cienkich i lekkich laptopów i wydajnych platform do gier;

• 5 mm dla tabletów i ultrabooków.
1  Wydajność może być inna, w zależności od konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego użytkownika.  

Test przeprowadzono na dyskach Seagate® Laptop SSHD o pojemności 1 TB, Seagate Laptop Thin SSHD o pojemności  
500 GB i Seagate Ultra Mobile SSHD o pojemności 500 GB.

2 Dostępne 2 produkty objęte rozszerzoną gwarancją. Skonsultuj się z dystrybutorem w celu uzyskania informacji.

Zestawienie danych

Laptop SSHD
Laptop Thin SSHD
Ultra Mobile SSHD



Parametry 9,5 mm 7 mm 5 mm
Nazwa modelu Laptop SSHD Laptop Thin SSHD Ultra Mobile SSHD
Pojemność 1 TB1 500 GB1 500 GB1

Model standardowy ST1000LM014 ST500LM000 ST500LX012
Model ze standardowym czujnikiem Zero Gravity Sensor (ZGS) — — ST500LX014
Model dysku samoszyfrującego (SED)2 ST1000LM015 ST500LM001 ST500LX016
Model SED-FIPS 140-23 ST1000LM028 ST500LM020 ST500LX013
Interfejs4  SATA 6,0/3,0/1,5 Gb/s z technologią NCQ SATA 6,0/3,0/1,5 Gb/s z technologią NCQ SATA 6,0/3,0/1,5 Gb/s z technologią NCQ
Wydajność
Pamięć typu flash Pamięć NAND Pamięć NAND Pamięć NAND
kontra 2,5-calowy 5400 obr./min/7200 obr./min
     Czas rozruchu systemu Windows 76 35% szybciej/25% szybciej 35% szybciej/25% szybciej 35% szybciej/25% szybciej
     Ładowanie aplikacji7 450% szybciej/300% szybciej 450% szybciej/300% szybciej 450% szybciej/300% szybciej
     Ładowanie gier8 140% szybciej/50% szybciej 140% szybciej/50% szybciej 140% szybciej/50% szybciej
Konfiguracja/organizacja
Głowice/dyski 4/2 2/1 2/1
Liczba bajtów na sektor 4096 4096 4096
Wymagane napięcie z zasilacza +5 V +5 V +5 V
Niezawodność/spójność danych
Metoda ustawiania głowicy w pozycji spoczynkowej Technologia parkowania głowicy QuietStep™ Technologia parkowania głowicy QuietStep Technologia parkowania głowicy QuietStep
Cykle parkowania/startowania głowicy 600 000 600 000 600 000
Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie 1 na 1015 1 na 1015 1 na 1015

Współczynnik AFR 0,48% 0,48% 0,48%
Ograniczona gwarancja (lata)5 3 3 3
Zarządzanie energią
Pobór mocy, wyszukiwanie, typowy (W) 2,7 2,5 2,5
Pobór mocy, obroty jałowe, typowy (W) 0,9 0,9 0,6
Środowisko pracy
Temperatura podczas pracy (°C) od 0 do 60 od 0 do 60 od 0 do 60
Temperatura, w stanie spoczynku (°C) od –40 do 70 od –40 do 70 od –40 do 70
Odporność na wstrząsy, podczas pracy: 2 ms (G) 350 350 400
Odporność na wstrząsy, w stanie spoczynku, 1 ms (G) 1000 1000 1000
Akustyka, w stanie bezczynności, typowo (moc akustyczna – bele) 2,2 2 2
Akustyka, w czasie wyszukiwania, typowo (moc akustyczna, bele) 2,7 2,2 2,2
Wymiary
Wysokość (mm, maks.), modele standardowe i SED 9,5 7 5
Wysokość (mm, maks.), model FIPS 9,5 7 5,2
Szerokość (mm, maks.) 69,85 69,85 69,85
Głębokość (mm, maks.) 100,35 100,35 100,35
Waga (g) 115 95 93
Ilość jednostek w kartonie 50 50 50
Ilość kartonów na palecie 60 60 60
Ilość kartonów w warstwie 10 10 10
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1  W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów, a jeden terabajt  
(oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów.

2  Dyski samoszyfrujące (SED) i zgodne ze standardem FIPS 140-2 Validated nie są oferowane we wszystkich modelach lub krajach. Niektóre modele  
mogą wymagać hosta lub kontrolera zgodnego ze specyfikacją TCG.

3  Niektóre modele SED FIPS 140-2 obecnie są w trakcie przeglądu. Zobacz Certyfikat FIPS 140-2 poziomu 2 pod adresem  
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401val2011.htm#1635.

4  Obsługuje operację z funkcją hotplug na Serial ATA w wersji 2.6. 
5  Dostępne są produkty objęte rozszerzoną gwarancją. Skonsultuj się z dystrybutorem w celu uzyskania informacji.
6  Testy przeprowadzone przez firmę Seagate z użyciem laptopa z procesorem Intel Core i5 z chipsetem Intel QM77 i 8 GB pamięci RAM.  

Testy przeprowadzone przy użyciu narzędzia Microsoft. Wyniki podano w przybliżeniu w celu prezentacji. Wydajność dysku HDD może się różnić  
w zależności od modelu i marki.

7  Testy przeprowadzone przez firmę Seagate. Testy przeprowadzone przy użyciu aplikacji PCMark 7 testującej uruchamianie aplikacji w systemie.  
Wyniki podano w przybliżeniu w celu prezentacji. Wydajność dysku HDD może się różnić w zależności od modelu i marki.

8  Testy przeprowadzone przez firmę Seagate. Testy przeprowadzone przy użyciu aplikacji PCMark 7 testującej uruchamianie gier w systemie.  
Wyniki zostały zaokrąglone w celu prezentacji. Wydajność dysku HDD może się różnić w zależności od modelu i marki.
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