
Unidade de Estado Sólido I USB 3.0 SSD Portátil
O ESD400 SSD portátil é equipado com a próxima - geração interface de Super-
Speed USB 3.0 que suporta UASP e oferece 10 vezes mais que a largura de banda 
de USB 2.0. Ele permite a compatilhar arquivos mais fácil e rápido do que nunca 
com a velocidade super rápída de letura e gravação até 410MB/s e 380MB/s 
respectivamente. A super alta capacidade de 1TB permite você a salvar quase 
tudo de que você precisa.
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- Opções de conexão de SuperSpeed USB 3.0 e USB 2.0 
- Suporta UASP e oferece 10 vezes mais que a largura de banda de USB 2.0 
- Largura de banda de conexão até 5Gbits por segundo
- One Touch Auto-Backup botão
- Oferece baixar-grátis de Transcend Elite software de gestão de dados 
- 3 anos Garantia Limitada

Ultra desenho portátil lustroso
(SSD portátil vs. HDD portátil)

Suporta o backup de todos 
arquivos através de um simples toque

Todos os modelos incluem bolsinha de viagem

USB3.0 + UASP

92 × 62 × 10,5mm
56g
MLC

Leitura: 410MB/s, Gravação: 380MB/s

5V
0°C~70°C
1 milhão horas

Dimenções
Peso
Tipo de Flash
Máximo desempenho 
de Leitura/ Gravação*
Tensão de saída
Temperatura de sída
MTBF

128GB~1TB
Código do produto
TS128GESD400K                 128GB
TS256GESD400K                 256GB
TS512GESD400K                 512GB
TS1TESD400K                          1TB

SSD Portátil HDD Portátil

Leitura até 410MB/s*

Gravação até 380MB/s*

Impulsione o limite de 
transferência de dados

70%
mais leve

75%
menor

A largura de banda é 10 vezes mais que USB2.0

* A velocidade pode variar de acordo com o hardware do host, do software e da utilização.


