Momentus Thin
Folha de especificações

A primeira unidade de disco do mundo com formato de 2,5
polegadas e 7 mm
• O formato de 7 mm de altura z possibilita criar designs de chassis de
pouca espessura para todos os segmentos de notebook.
• Os discos com criptografia automática (SED) reduzem a ocorrência
de violação de dados, garantem a conformidade com as normas de
proteção de dados e preservam o reconhecimento da marca.1
• Os discos com criptografia automática (SED) e certificação FIPS 140-2
são aprovados pelos governos dos Estados Unidos e do Canadá.1,2

Aplicações mais indicadas
• Notebooks básicos — com design leve, fino e estético sem estourar
o seu orçamento.
• Netbooks — obtenha um netbook mais fino sem comprometer o espaço
de armazenamento nem o preço.
• Ultraportáteis — design leve, fino e estético sem abrir mão dos recursos
e funcionalidades.
1 Consulte a tabela de especificações para obter mais informações e opções de recursos.
2 Consulte "FIPS 140-2 Level 2 Certificate" em http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm

Momentus Thin
Especificações

500 GB1

320 GB1

250 GB1

Opções de recursos
Modelos padrão
Modelos SED

ST500LT012
ST500LT025

ST320LT012

ST250LT012

SED com FIPS 140-2 validado

ST500LT015
SATA 6 Gb/s com NCQ
16

SATA 6 Gb/s com NCQ
16

SATA 6 Gb/s com NCQ
16

4.096

4.096

4.096

Quiet Step™
Elevação de carga
> 600.000

Quiet Step
Elevação de carga
> 600.000

Quiet Step
Elevação de carga
> 600.000

1 por 10E14

1 por 10E14

1 por 10E14

0,48%

0,48%

0,48%

1,2
0,45

1,2
0,45

1,2
0,45

0 a 60
−40 a 70

0 a 60
−40 a 70

0 a 60
−40 a 70

400
1.000

400
1.000

400
1.000

Acústica (bels — potência de som)
Ocioso, típica
Busca, típica

2,0
2,2

2,0
2,2

2,0
2,2

Dimensões
Altura (pol/mm)
Largura (pol/mm)
Profundidade (pol/mm)
Peso (lb/g)
Quantidade de unidades por caixa
Caixas por palete
Caixas por camada

0,276/7,0
2,76/70,1
3,959/100,55
0,209/95,0
50
60
10

0,276/7,0
2,76/70,1
3,959/100,55
0,209/95,0
50
60
10

0,276/7,0
2,76/70,1
3,959/100,55
0,209/95,0
50
60
10

Interface
Cache (MB)
Configuração
Bytes por setor
Confiabilidade/integridade de dados
Método de repouso da cabeça
Ciclos de carga/descarga
Erros irrecuperáveis de leitura por
bits lidos
Taxa anual de falhas (AFR, Annualized
Failure Rate)
Gerenciamento de energia
Energia (W)
Busca, típica
Ocioso, típica
Ambiente
Temperatura (°C)
Em operação
Fora de operação
Impacto (G)
Em operação: 2 ms
Fora de operação: 1 ms

1 Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes.

FIPS 140-2 Inside
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