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Apacer A7: Supersnabb ssd-disk perfekt
för uppgradering
Av Mattias Inghe

Test Apacers dyra men mycket högpresterande disk säljs med utrustning för att enkelt kunna
byta hårddisk. Så länge du har alla sladdar och skruvar du behöver.
Sponsrad länk från Pricerunner
Apacer A7 Turbo 64GB
Betyg:
(0 st)

Multitech Data
1916.06
undefined
undefined

Strax
innan
jul
testade
vi en
solid
statedisk
från

Stabilt. A7 Turbo sitter i ett både snyggt
och stadigt plast- och aluminiumskal som
skyddar den bra mot yttre våld.

Tillbehör. Förutom disken ingår usb-kabel, ett litet hårddiskfodral för den uttagna disken, och en cd med program.

Kingston på 40 gigabyte, som tillsammans med ett uppgraderingkit med kablar och program på en cd
skulle göra det enkelt att flytta över din systemdisk till den nya, snabba ssd-enheten istället för en seg
hårddisk. Sedan dess har fler tillverkare följt efter, och gjort uppgraderingspaket av sina ssd-diskar
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för konsumentbruk.
A7 Turbo Premium Pack från Apacer är ett sådant paket, baserat på disken A7 Turbo, en 64 gigabyte
stor 2,5-tumsdisk. Till skillnad från Kingstondisken som var ganska slö för att vara ssd, så är det här
en av de snabbare diskarna för notebooks och stationära datorer. Men så kostar den också därefter.
Över 2 300 kronor får du hosta upp för 64 gigabyte, vilket är i överkant.
Mycket bra prestanda
Apacer själva uppger en maximal läshastighet på 230 megabyte i sekunden. Och det
lyckas vi också uppmäta i korta, enskilda prestandatoppar, men en mer realistisk
läshastighet ligger på just under 200 megabyte. Även skrivhastigheten håller vad
tillverkaren lovar, upp till 150 megabyte per sekund, och cirka 135 megabyte
kontinuerligt.
Det är prestanda som du uppnår vid överföring av stora filer, till exempel musikfiler, stora foton eller
film. Många små filer går alltid långsammare än en stor, men då är accesstiden den viktiga siffran.
Och här är ytterligare en av A7 Turbos starka sidor. 0,05 millisekunder för att initiera en läsning är
mycket snabbt, och även adresseringen vid skrivning av data, det som ssd-diskar ofta har problem
med, klarar den galant. 1,39 millisekunder är piggare än den snabbaste mekaniska hårddisk, och
rejält mycket bättre än många ssd-konkurrenter.
Apacer skickar med ett program som heter SSD+ Optimizer, som körs i bakgrunden och som
defragmenterar disken löpande. SSD-diskar lider inte alls lika mycket av fragmentering som en
mekanisk disk, men faktum är att i vissa moment, till exempel redigering av stora filer, så märks
skillnaden fortfarande. Programmet funkar med Windows XP eller senare.
Lätt att byta disk
Med disken medföljer allt du behöver för att ersätta din gamla hårddisk. En sata-till-usb-adapter, så
att du kan plugga in din gamla disk som extern enhet, enkla men bra instruktioner för hur du kopplar
in en disk i en stationär pc och i en notebook, och program för diskmigrering, fullversionen av
Acronis True Image 11 Home.
Synd bara att Apacer inte gått hela vägen här, och slängt med adapter för 3,5-tumsplats i datorn, och
kanske en esata-kabel, så att man kan montera in disken som kompletterande volym, istället för att
byta ut den gamla helt. Kablar och skruvar har ju kanske inte gemene man liggande hemma i
byrålådan.
Apacer A7 Turbo
Tillverkare: Apacer, emea.apacer.com
Format: 2,5”
Gränssnitt: Sata 2
Lagringsyta: 64 GB
Uppmätt läshastighet: 191 MB/s
Uppmätt skrivhastighet: 135 MB/s
Uppmätt accesstid läs/skriv: 0,05 ms / 1,39 ms
Övrigt: Adapter sata till usb, hårddiskskydd, Acronis True Image 11 Home, SSD+Optimizer
Plus: Mycket snabb, bra instruktioner, bra program för överföring
Minus: Högt pris, inga kablar eller monteringtillbehör
Betyg:

(8 av 10)

Läs mer
Kingston SSD Now V Series 40 GB: Smart uppgradering för den som kan
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Fler tester från PC för Alla >>
Taggar Apacer A7 Turbo Ssd Solid State Flash Nand Sata Hårddisk
Sponsrad länk från Pricerunner
Seagate Desktop 1TB /
USB, 1000 GB, 7200 varv/min,
External
Betyg:
(1 st)
Iomega Prestige Desktop
1TB
USB, 1000 GB, 7200 varv/min,
External
Betyg:
(0 st)

från: 808.00

från: 799.00

Western Digital My Book
USB, 1500 GB, 7200 varv/min,
External 3.5"
Betyg:
(2 st)

från: 1259.00

Freecom XS 1TB /
USB, 1000 GB, 4200 varv/min,
External 3.5"
Betyg:
(0 st)

från: 809.00

LaCie Neil 1TB /
Ethernet/USB, 1000 GB, 7200
varv/min, External 3.5"
Betyg:
(1 st)

från: 1304.00

FAKTA
Apacer A7 Turbo
Tillverkare: Apacer, emea.apacer.com
Format: 2,5”
Gränssnitt: Sata 2
Lagringsyta: 64 GB
Uppmätt läshastighet: 191 MB/s
Uppmätt skrivhastighet: 135 MB/s
Uppmätt accesstid läs/skriv: 0,05 ms / 1,39 ms
Övrigt: Adapter sata till usb, hårddiskskydd, Acronis True Image 11
Home, SSD+Optimizer
Plus: Mycket snabb, bra instruktioner, bra program för överföring
Minus: Högt pris, inga kablar eller monteringtillbehör
Betyg:

(8 av 10)

Annons
2010-01-04 11:43
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Test: Prylen som förvandlar din bärbara till tv och video
Test Vi har testat digital tv-kortet Fujitsu Slim Mobile Express DVB-T. Smidig och bra men med
lika dålig mottagning som konkurrenterna.
(3 kommentarer)

Join the conversation

Prenumerera på nyheter
Du kan prenumerera på PC för Allas nyheter via rss, läs mer här.
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Beställ

Läs mer om nyhetsbreven här!
PC för Alla i mobilen

Med PC för Alla i din mobiltelefon kan du alltid kan hålla koll på de senaste it-nyheterna, var du än
befinner dig. Surfa bara in på m.pcforalla.se.
Andra Kanaler
gadget för Vista
MSN Messenger
Papperstidningen
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