
Podsumowanie 
wyników testu

samsung samsung intenso oCZ Crucial samsung Plextor 
ssd850 Pro ssd850 eVo ssd top 128GB aRC100 120GB BX100 120GB 850 Pro 256 GB m6 Pro 
Cena: 400 zł Cena: 280 zł Cena: 230 zł Cena: 255 zł Cena: 260 zł Cena: 630 zł Cena: 650 zł

Jak szybko można kopiować dane? 55% najszybszy ssd 128 GB 5,24 Zapis trochę powolny 4,53 Porządna szybkość 4,50 Porządna szybkość 4,48 w zapisie wyraźnie 
powolniejszy

3,84 najszybszy ssd 256 GB 5,54 Z dużymi plikami naprawdę 
szybki

5,28

kopiowanie dużych plików wideo (odczyt z ssd / zapis na ssd) 20% szybko (477,05 mB/s) / 
szybko (482,45 mB/s)

5,31 szybko (425,15 mB/s) /  
trochę powoli (313,27 mB/s)

4,24 szybko (465,77 mB/s) /  
trochę powoli (324,18 mB/s)

4,49 szybko (403,05 mB/s) /  
trochę powoli (390,75 mB/s)

4,51 szybko (434,16 mB/s) /  
powoli (203,13 mB/s)

3,74 szybko (469,61 mB/s) /  
bardzo szybko (536,00 mB/s)

5,54 szybko (466,62 mB/s) /  
bardzo szybko (501,35 mB/s)

5,36

kopiowanie małych plików audio (odczyt z ssd / zapis na ssd) 20% szybko (421,11 mB/s) / 
szybko (477,28 mB/s)

5,01 szybko (412,62 mB/s) / 
trochę powoli (300,26 mB/s)

4,11 szybko (439,56 mB/s) / 
trochę powoli (321,59 mB/s)

4,35 trochę powoli (367,56 mB/s) 
/ trochę powoli (385,86 
mB/s)

4,31 szybko (431,77 mB/s) /  
powoli (200,96 mB/s)

3,72 szybko (429,96 mB/s) /  
bardzo szybko (532,41 mB/s)

5,33 szybko (427,09 mB/s) /  
szybko (484,98 mB/s)

5,08

maksymalna szybkość ciągłego transferu danych (odczyt z ssd / zapis 
na ssd)

15% bardzo szybko (538,40 
mB/s) / szybko (462,24 
mB/s)

5,45 bardzo szybko (531,7 mB/s) 
/ szybko (434,80 mB/s)

5,49 bardzo szybko (543,84 
mB/s) / trochę powoli 
(306,81 mB/s)

4,72 szybko (459,82 mB/s) / 
trochę powoli (379,4 mB/s)

4,68 bardzo szybko (541,77 
mB/s) / bardzo powoli 
(187,31 mB/s)

4,13 bardzo szybko (544,90 mB/s) / 
bardzo szybko (527,36 mB/s)

5,82 bardzo szybko (528,71 mB/s) / 
szybko (472,16 mB/s)

5,45

Jak szybki jest dostęp do danych? 30% ekstremalnie szybki dostęp  
w operacjach odczytu

5,30 Bardzo szybki dostęp w 
operacjach odczytu

4,84 szybki dostęp w operacjach 
odczytu

4,72 szybki dostęp w operacjach 
odczytu

4,60 szybki dostęp w operacjach 
odczytu

4,41 szybki dostęp również w operacjach 
zapisu

5,79 trochę wolniejszy niż 850 Pro 5,17

Liczba operacji odczytu / zapisu na sekundę 15% bardzo dużo (80 689 ioPs) /  
trochę mało (27 313 ioPs)

4,77 dużo (62 899 ioPs) /  
mało (21 701 ioPs)

4,02 dużo (62441 ioPs) /  
mało (19236 ioPs)

3,88 dużo (69 908 ioPs) /  
mało (15 273 ioPs)

3,85 dużo (59 930 ioPs) /  
mało (14 159 ioPs)

3,54 bardzo dużo (83 095 ioPs) /  
bardzo dużo (42 273 ioPs)

5,63 dużo (66 056 ioPs) /  
trochę mało (30 392 ioPs)

4,57

Średnia szybkość dostępu (odczyt z ssd / zapis na ssd) 15% bardzo szybko (0,11 ms) /  
bardzo szybko (0,08 ms)

5,82 bardzo szybko (0,13 ms) /  
bardzo szybko (0,10 ms)

5,66 bardzo szybko (0,13 ms) /  
szybko (0,11 ms)

5,56 bardzo szybko (0,15 ms) /  
szybko (0,14 ms)

5,36 szybko (0,16 ms) /  
szybko (0,15 ms)

5,27 bardzo szybko (0,11 ms) /  
bardzo szybko (0,05 ms)

5,95 bardzo szybko (0,13 ms) /  
bardzo szybko (0,07 ms)

5,77

Jak łatwe jest uruchomienie? 5% tylko instrukcja skrócona, bez 
akcesoriów

2,12 Z oprogramowaniem, poza tym 
brak akcesoriów

4,12 Brak akcesoriów w 
komplecie

1,72 tylko instrukcja skrócona, bez 
akcesoriów

2,12 Brak instrukcji w komplecie 2,20 tylko instrukcja skrócona, bez 
akcesoriów

2,12 Z oprogramowaniem i akcesoria-
mi

4,82

uruchomienie w notebooku / PC 2% trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00 trochę uciążliwe (brak ramki 
montażowej) / bardzo uciążliwe 
(brak akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak ramki 
montażowej) / łatwe (brak 
adaptera zasilającego)

4,55

drukowana instrukcja obsługi 1% instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00 brak 1,00 instrukcja skrócona 3,00 brak 1,00 instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00
Program do przenoszenia danych w komplecie 2% brak 1,00 jest, one-stop install 

navigator
6,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 jest, kolekcja Plextool software 6,00

ile energii zużywa ssd podczas pracy? 5% niskie zużycie energii 5,46 niskie zużycie energii 5,46 Zużywa trochę więcej 
energii

5,32 Potrzebuje więcej prądu na 
biegu jałowym

5,28 Zużywa trochę więcej 
energii

5,33 niskie zużycie energii 5,40 niskie zużycie energii podczas 
pracy

5,46

Pobór mocy (na biegu jałowym / maksymalny) 5% niski (0,11 w / 0,27 w) 5,46 niski (0,11 w / 0,27 w) 5,46 niski (0,12 w / 0,33 w) 5,32 niski (0,18 w / 0,31 w) 5,28 niski (0,11 w / 0,33 w) 5,33 niski (0,12 w / 0,29 w) 5,40 niski (0,13 w / 0,26 w) 5,46
ile ciepła generuje ssd podczas pracy? 5% Grzeje się tylko nieznacznie 5,63 Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,82 Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,88 Jest przyjemnie chłodny 5,76 Jest przyjemnie chłodny 5,76 Grzeje się tylko nieznacznie 5,68 Jest zawsze przyjemnie chłodny 5,88

temperatura podczas pracy (w stanie spoczynku / maksymalna) 5% bardzo niska (28 stopni / 33 
stopnie)

5,63 bardzo niska (27 stopni / 31 
stopni)

5,82 bardzo niska (27 stopni / 30 
stopni)

5,88 bardzo niska (28 stopni / 31 
stopni)

5,76 bardzo niska (28 stopni / 31 
stopni)

5,76 bardzo niska (26 stopni / 34 stopnie) 5,68 bardzo niska (26 stopni / 31 
stopni)

5,88

Punkty dodatnie / ujemne

 JakoŚć 100% bardzo dobra 5,13 bardzo dobra 4,71 bardzo dobra 4,54 bardzo dobra 4,50 dobra 4,10 bardzo dobra 5,44 bardzo dobra 5,26

Podsumowanie 
wyników testu

sandisk oCZ samsung Crucial sandisk silicon Crucial 
extreme Pro 240GB Vector 180 

240GB 
ssd850 eVo 
250GB 

mX200ssd ultra ii 240GB Power s80 BX100ssd

Cena: 630 zł Cena: 630 zł Cena: 460 zł Cena: 440 zł Cena: 430 zł Cena: 440 zł Cena: 380 zł
Jak szybko można kopiować dane? 55% Bardzo wysokie tempo 

zapisu
5,37 Bardzo wysoka szybkość 

zapisu
5,23 wysoka szybkość 5,10 Bardzo wysoka szybkość 

zapisu
5,37 wysoka szybkość 5,24 Bardzo wysoka szybkość zapisu 5,26 Czyta szybko, zapisuje wolniej 4,81

kopiowanie dużych plików wideo (odczyt z ssd / zapis na ssd) 20% szybko (475,28 mB/s) /  
bardzo szybko (533,21 
mB/s)

5,56 szybko (432,70 mB/s) /  
bardzo szybko (519,67 
mB/s)

5,28 szybko (455,00 mB/s) /  
szybko (437,13 mB/s)

4,99 szybko (461,98 mB/s) /  
bardzo szybko (519,15 
mB/s)

5,42 szybko (477,5 mB/s) /  
bardzo szybko (507,82 
mB/s)

5,44 szybko (466,62 mB/s) /  
bardzo szybko (503,82 mB/s)

5,37 szybko (447,45 mB/s) /  
trochę powoli (394,97 mB/s)

4,75

kopiowanie małych plików audio (odczyt z ssd / zapis na ssd) 20% trochę powoli (390,87 mB/s) 
/ bardzo szybko (499,66 
mB/s)

4,98 trochę powoli (377,04 mB/s) 
/ bardzo szybko (514,74 
mB/s)

4,98 szybko (428,88 mB/s) /  
szybko (433,23 mB/s)

4,84 szybko (420,07 mB/s) /  
bardzo szybko (512,67 
mB/s)

5,19 trochę powoli (383,54 mB/s) 
/ szybko (498,68 mB/s)

4,94 szybko (403,19 mB/s) /  
szybko (498,20 mB/s)

5,03 szybko (438,06 mB/s) /  
trochę powoli (389,98 mB/s)

4,68

maksymalna szybkość ciągłego transferu danych (odczyt z ssd / zapis 
na ssd)

15% bardzo szybko (537,88 
mB/s) / bardzo szybko 
(509,15 mB/s)

5,65 bardzo szybko (516,88 
mB/s) / szybko (494,38 
mB/s)

5,51 bardzo szybko (531,04 
mB/s) / szybko (478,96 
mB/s)

5,58 bardzo szybko (534,90 
mB/s) / szybko (483,59 
mB/s)

5,54 bardzo szybko (516,34 
mB/s) / szybko (473,96 
mB/s)

5,37 bardzo szybko (525,78 mB/s) / 
szybko (467,09 mB/s)

5,42 bardzo szybko (543,68 mB/s) / 
trochę powoli (379,14 mB/s)

5,06

Jak szybki jest dostęp do danych? 30% Porządna szybkość 4,64 ekstremalnie szybki dostęp  
w operacjach odczytu

5,09 naprawdę szybki dostęp  
w operacjach odczytu

4,98 wolniejszy zapis 4,46 w zapisie wolniejszy 4,41 umiarkowana szybkość 4,33 naprawdę szybki dostęp  
w operacjach odczytu

4,74

Liczba operacji odczytu / zapisu na sekundę 15% trochę mało (40 576 ioPs) /  
trochę mało (24 837 ioPs)

3,64 bardzo dużo (82 747 ioPs) /  
trochę mało (23 447 ioPs)

4,61 dużo (64 177 ioPs) /  
trochę mało (24 788 ioPs)

4,23 trochę mało (44 495 ioPs) /  
mało (18 476 ioPs)

3,39 trochę mało (52 908 ioPs) /  
mało (15 076 ioPs)

3,42 mało (31 759 ioPs) /  
mało (22 003 ioPs)

3,27 dużo (66 097 ioPs) /  
mało (20 291 ioPs)

4,02

Średnia szybkość dostępu (odczyt z ssd / zapis na ssd) 15% bardzo szybko (0,14 ms) /  
bardzo szybko (0,09 ms)

5,64 bardzo szybko (0,15 ms) /  
bardzo szybko (0,09 ms)

5,58 bardzo szybko (0,12 ms) /  
bardzo szybko (0,08 ms)

5,74 bardzo szybko (0,14 ms) /  
szybko (0,12 ms)

5,52 bardzo szybko (0,14 ms) /  
szybko (0,14 ms)

5,40 szybko (0,19 ms) /  
bardzo szybko (0,09 ms)

5,39 szybko (0,16 ms) /  
szybko (0,11 ms)

5,46

Jak łatwe jest uruchomienie? 5% w notebooku łatwe, z 
oprogramowaniem

4,20 tylko instrukcja skrócona, bez 
akcesoriów

2,42 więcej akcesoriów niż w 
850 Pro

4,12 w notebooku łatwo, z 
oprogramowaniem

3,80 w notebooku łatwo, z 
oprogramowaniem

4,20 Brak akcesoriów w komplecie 1,72 w notebooku łatwo, brak 
akcesoriów

2,20

uruchomienie w notebooku / PC 2% bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
uciążliwe (mało akcesoriów)

3,55 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00 bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00 trochę uciążliwe (brak ramki 
montażowej) / bardzo uciążliwe 
(brak akcesoriów)

2,80 bardzo łatwe / bardzo uciążliwe 
(brak akcesoriów)

4,00

drukowana instrukcja obsługi 1% instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00 brak 1,00 instrukcja skrócona 3,00 brak 1,00 brak 1,00
Program do przenoszenia danych w komplecie 2% jest, ssd-dashboard 5,00 brak 1,00 jest, one-stop install 

navigator
6,00 jest, acronis true image 

Hd2
5,00 jest, ssd-dashboard 5,00 brak 1,00 brak 1,00

ile energii zużywa ssd podczas pracy? 5% niskie zużycie energii 
podczas pracy

5,48 w pracy zużywa więcej 
energii

5,08 niskie zużycie energii 5,44 Zużywa więcej prądu na 
biegu jałowym

5,24 Zużywa więcej prądu 
podczas pracy

5,20 Zużywa więcej prądu podczas 
pracy

5,09 niskie zużycie energii 5,42

Pobór mocy (na biegu jałowym / maksymalny) 5% niski (0,15 w / 0,23 w) 5,48 niski (0,19 w / 0,40 w) 5,08 niski (0,12 w / 0,27 w) 5,44 niski (0,24 w / 0,29 w) 5,24 niski (0,16 w / 0,36 w) 5,20 niski (0,12 w / 0,44 w) 5,09 niski (0,13 w / 0,28 w) 5,42
ile ciepła generuje ssd podczas pracy? 5% Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,83 Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,88 Grzeje się tylko nieznacznie 5,69 Grzeje się tylko nieznacznie 5,69 na biegu jałowym 

przyjemnie chłodny
5,75 Grzeje się tylko nieznacznie 5,69 Jest zawsze przyjemnie chłodny 5,88

temperatura podczas pracy (w stanie spoczynku / maksymalna) 5% bardzo niska (28 stopni / 30 
stopni)

5,83 bardzo niska (27 stopni / 29 
stopni)

5,88 bardzo niska (28 stopni / 32 
stopnie)

5,69 bardzo niska (28 stopni / 32 
stopnie)

5,69 bardzo niska (27 stopni / 32 
stopnie)

5,75 bardzo niska (27 stopni / 33 
stopnie)

5,69 bardzo niska (27 stopni / 29 
stopni)

5,88

Punkty dodatnie / ujemne

 JakoŚć 100% bardzo dobra 5,12 bardzo dobra 5,07 bardzo dobra 5,06 bardzo dobra 5,03 bardzo dobra 4,96 bardzo dobra 4,82 bardzo dobra 4,74

do 128 GB

do 256 GB

do 256 GB

do 256 GB

Podsumowanie 
wyników testu

oCZ tran-
scend 

kingston intenso samsung samsung oCZ sandisk
aRC100 
240GB

ssd370 HyperX 3k 
ssd

ssd top 256GB 850 Pro 512GB 850 evo 500GB Vector 180 
480GB

extreme Pro 480GB

Cena: 400 zł Cena: 440 zł Cena: 520 zł Cena: 400 zł Cena: 1100 zł Cena: 800 zł Cena: 1150 zł Cena: 1130 zł
Jak szybko można kopiować dane? 55% Zapis szybszy niż odczyt 4,68 słabsza szybkość zapisu 4,37 wysoka szybkość zapisu 4,33 najwolniejszy 250 GB ssd 4,28 Zdecydowanie najszybsza 

512
5,54 Prawie tak szybki jak 850 

Pro
5,47 szczególnie szybki zapis 5,34 szczególnie szybki zapis 5,33

kopiowanie dużych plików wideo (odczyt z ssd / zapis na 
ssd)

20% trochę powoli (393,15 mB/s) 
/ szybko (439 mB/s)

4,70 szybko (442,8 mB/s) /  
trochę powoli (319,13 mB/s)

4,35 szybko (446,67 mB/s) /  
trochę powoli (305,05 mB/s)

4,30 szybko (411,48 mB/s) /  
trochę powoli (322,14 mB/s)

4,22 szybko (477,05 mB/s) /  
bardzo szybko (543,97 
mB/s)

5,62 szybko (464,08 mB/s) /  
bardzo szybko (538,82 
mB/s)

5,52 szybko (449,02 mB/s) /  
bardzo szybko (532,1 mB/s)

5,42 szybko (472,65 mB/s) /  
bardzo szybko (522,86 
mB/s)

5,50

kopiowanie małych plików audio (odczyt z ssd / zapis na 
ssd)

20% trochę powoli (358,3 mB/s) 
/  
szybko (433,97 mB/s)

4,50 szybko (428,16 mB/s) /  
trochę powoli (315,05 mB/s)

4,26 szybko (407,04 mB/s) /  
trochę powoli (301,86 mB/s)

4,09 szybko (400,98 mB/s) /  
trochę powoli (315,64 mB/s)

4,13 szybko (428,52 mB/s) /  
bardzo szybko (534,08 
mB/s)

5,32 szybko (426,73 mB/s) /  
bardzo szybko (525,31 
mB/s)

5,28 szybko (402,56 mB/s) /  
bardzo szybko (520,5 mB/s)

5,13 trochę powoli (392,67 mB/s) 
/ szybko (490,09 mB/s)

4,94

maksymalna szybkość ciągłego transferu danych (odczyt z 
ssd / zapis na ssd)

15% szybko (458,9 mB/s) /  
szybko (420,84 mB/s)

4,88 bardzo szybko (512,53 
mB/s) / trochę powoli 
(301,79 mB/s)

4,55 bardzo szybko (522,56 
mB/s) / trochę powoli 
(364,13 mB/s)

4,68 bardzo szybko (512,11 
mB/s) / trochę powoli 
(304,93 mB/s)

4,57 bardzo szybko (544,99 
mB/s) / bardzo szybko 
(515,61 mB/s)

5,72 bardzo szybko (530,98 
mB/s) / bardzo szybko 
(514,17 mB/s)

5,66 bardzo szybko (521,49 
mB/s) / szybko (483,08 
mB/s)

5,50 bardzo szybko (537,57 
mB/s) / szybko (498,92 
mB/s)

5,61

Jak szybki jest dostęp do danych? 30% szybki dostęp w operacjach 
odczytu

4,83 Powolny zapis 4,60 trochę słabsza szybkość 
zapisu

4,58 umiarkowana szybkość 3,93 ekstremalnie szybki 5,84 Zapis trochę wolniejszy 5,12 ekstremalnie szybki dostęp  
w operacjach odczytu

5,12 Porządna szybkość 4,67

Liczba operacji odczytu / zapisu na sekundę 15% dużo (70 377 ioPs) /  
mało (20 349 ioPs)

4,14 dużo (65 093 ioPs) /  
mało (17 334 ioPs)

3,84 mało (38 364 ioPs) /  
dużo (37 509 ioPs)

4,27 mało (34 652 ioPs) /  
bardzo mało (12 820 ioPs)

2,85 bardzo dużo (82 071 ioPs) /  
bardzo dużo (44 301 ioPs)

5,72 dużo (64 750 ioPs) /  
trochę mało (28 608 ioPs)

4,44 bardzo dużo (84 196 ioPs) /  
mało (22 700 ioPs)

4,61 trochę mało (42 460 ioPs) /  
trochę mało (24 799 ioPs)

3,69

Średnia szybkość dostępu (odczyt z ssd / zapis na ssd) 15% bardzo szybko (0,15 ms) /
bardzo szybko (0,10 ms)

5,51 szybko (0,16 ms) /  
szybko (0,12 ms)

5,36 szybko (0,19 ms) /  
szybko (0,20 ms)

4,88 szybko (0,20 ms) /  
szybko (0,16 ms)

5,01 bardzo szybko (0,11 ms) /  
bardzo szybko (0,05 ms)

5,95 bardzo szybko (0,12 ms) /  
bardzo szybko (0,08 ms)

5,80 bardzo szybko (0,13 ms) /  
bardzo szybko (0,09 ms)

5,63 bardzo szybko (0,13 ms) /  
bardzo szybko (0,09 ms)

5,65

Jak łatwe jest uruchomienie? 5% tylko instrukcja skrócona, bez 
akcesoriów

2,12 Z oprogramowaniem, prawie bez 
akcesoriów

4,02 dużo akcesoriów, brak 
instrukcji

4,30 Brak akcesoriów w 
komplecie

1,72 tylko instrukcja skrócona, bez 
akcesoriów

2,12 Z oprogramowaniem, brak 
akcesoriów

4,12 Z oprogramowaniem, prawie bez 
akcesoriów

4,30 Z oprogramowaniem, brak 
akcesoriów

4,20

uruchomienie w notebooku / PC 2% trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
uciążliwe (mało akcesoriów)

3,55 uciążliwe (9,5 mm 
wysokość) / łatwe (brak 
adaptera zasilającego)

4,25 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (prawie nie ma 
akcesoriów)

4,25 bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00

drukowana instrukcja obsługi 1% instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00 brak 1,00 brak 1,00 instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00
Program do przenoszenia danych w komplecie 2% brak 1,00 jest, transcend ssd scope2 5,00 jest, HXssd-Clone 6,00 brak 1,00 brak 1,00 jest, samsung magician 6,00 jest, acronis true image2 5,00 jest, ssd-dashboard2 5,00
ile energii zużywa ssd podczas pracy? 5% na biegu jałowym zużywa trochę 

więcej energii
5,18 Bardzo oszczędny na biegu 

jałowym
5,38 Zużywa więcej prądu 

podczas pracy
5,12 oszczędny na biegu 

jałowym
5,31 oszczędny na biegu 

jałowym
5,35 na biegu jałowym zużywa trochę 

więcej energii
5,19 na biegu jałowym zużywa trochę 

więcej energii
5,24 Zużywa mało prądu 

podczas pracy
5,40

Pobór mocy (na biegu jałowym / maksymalny) 5% niski (0,22 w / 0,33 w) 5,18 niski (0,13 w / 0,30 w) 5,38 niski (0,16 w / 0,40 w) 5,12 niski (0,12 w / 0,33 w) 5,31 niski (0,11 w / 0,32 w) 5,35 niski (0,22 w / 0,32 w) 5,19 niski (0,19 w / 0,32 w) 5,24 niski (0,17 w / 0,26 w) 5,40
ile ciepła generuje ssd podczas pracy? 5% najchłodniejszy w teście 6,00 Cieplejszy niż konkurencja 5,50 Cieplejszy niż konkurencja 5,57 Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,82 Grzeje się tylko nieznacznie 5,63 Grzeje się tylko nieznacznie 5,69 Cieplejszy niż konkurencja 5,56 Cieplejszy niż konkurencja 5,50

temperatura podczas pracy (w stanie spoczynku / maksymal-
na)

5% bardzo niska (25 stopni / 29 
stopni)

6,00 niska (29 stopni / 34 
stopnie)

5,50 bardzo niska (29 stopni / 33 
stopnie)

5,57 bardzo niska (27 stopni / 31 
stopni)

5,82 bardzo niska (28 stopni / 33 
stopnie)

5,63 bardzo niska (27 stopni / 33 
stopnie)

5,69 bardzo niska (28 stopni / 34 
stopnie)

5,56 bardzo niska (29 stopni / 34 
stopnie)

5,50

Punkty dodatnie / ujemne obudowa usB i narzędzia w 
komplecie

+0,03

 JakoŚć 100% bardzo dobra 4,69 bardzo dobra 4,53 bardzo dobra 4,53 dobra 4,18 bardzo dobra 5,45 bardzo dobra 5,29 bardzo dobra 5,23 bardzo dobra 5,09

Podsumowanie 
wyników testu

sandisk sandisk Crucial transcend Crucial Pny oCZ intenso
ultra ii 480GB ultra ii 960GB mX200 ssd 

500GB
ts-
512Gssd370

BX100 ssd 
500GB

Cs2000 ssd aRC100 
480GB

ssd top 512GB

Cena: 800 zł Cena: 1500 zł Cena: 800 zł Cena: 800 zł Cena: 750 zł Cena: 940 zł Cena: 800 zł Cena: 810 zł
Jak szybko można kopiować dane? 55% wolniejszy z małymi 

plikami
5,24 wolniejszy z małymi 

plikami
5,30 Równomiernie wysoka 

szybkość
5,31 Równomiernie wysoka 

szybkość
5,10 w praktyce zawsze szybki 5,11 w praktyce zawsze szybki 5,03 Z małymi plikami 

wolniejszy
4,88 Równomiernie wysoka 

szybkość
5,21

kopiowanie dużych plików wideo (odczyt z ssd / zapis na 
ssd)

20% szybko (452,19 mB/s) /  
bardzo szybko (501,84 
mB/s)

5,29 szybko (474,4 mB/s) /  
bardzo szybko (506,81 
mB/s)

5,42 szybko (460,32 mB/s) /  
bardzo szybko (514,97 
mB/s)

5,39 szybko (458,67 mB/s) /  
szybko (464,5 mB/s)

5,14 szybko (452,99 mB/s) /  
szybko (449,41 mB/s)

5,03 szybko (439,76 mB/s) /  
szybko (445,89 mB/s)

4,95 szybko (408,2 mB/s) /  
szybko (473,96 mB/s)

4,94 szybko (470,04 mB/s) /  
szybko (486,58 mB/s)

5,30

kopiowanie małych plików audio (odczyt z ssd / zapis na 
ssd)

20% szybko (397,55 mB/s) /  
szybko (492,92 mB/s)

4,98 szybko (396,93 mB/s) /  
bardzo szybko (503,59 
mB/s)

5,03 szybko (416,65 mB/s) /  
bardzo szybko (504,58 
mB/s)

5,13 szybko (428,16 mB/s) /  
szybko (456,02 mB/s)

4,94 szybko (440,7 mB/s) /  
szybko (448,42 mB/s)

4,97 szybko (435,08 mB/s) /  
szybko (439,56 mB/s)

4,90 trochę powoli (367,56 mB/s) 
/ szybko (468,54 mB/s)

4,72 szybko (406,72 mB/s) /  
szybko (472 mB/s)

4,92

maksymalna szybkość ciągłego transferu danych (odczyt z 
ssd / zapis na ssd)

15% bardzo szybko (534,1 mB/s) 
/  szybko (478,93 mB/s)

5,52 bardzo szybko (533,9 mB/s) 
/ szybko (475,48 mB/s)

5,49 bardzo szybko (514,35 
mB/s) / szybko (484,64 
mB/s)

5,46 bardzo szybko (515,25 
mB/s) / szybko (449,83 
mB/s)

5,25 bardzo szybko (543,63 
mB/s) / szybko (448,18 
mB/s)

5,39 bardzo szybko (521,18 
mB/s) / szybko (444,86 
mB/s)

5,31 szybko (467,57 mB/s) /  
szybko (437,83 mB/s)

5,03 bardzo szybko (528,04 
mB/s) / szybko (472,58 
mB/s)

5,47

Jak szybki jest dostęp do danych? 30% Powolny zapis 4,58 Powolny zapis 4,46 stosunkowo powolny 4,47 Powolny zapis 4,73 trochę powolny zapis 4,85 Powolny zapis 4,74 Powolny zapis 4,82 umiarkowana szybkość 4,16
Liczba operacji odczytu / zapisu na sekundę 15% trochę mało (56 742 ioPs) /  

mało (18 176 ioPs)
3,68 trochę mało (51 727 ioPs) /  

mało (16 668 ioPs)
3,47 trochę mało (44 460 ioPs) /  

mało (19 300 ioPs)
3,43 dużo (65 108 ioPs) /  

mało (20 585 ioPs)
4,02 dużo (66 688 ioPs) / 

trochę mało (23 150 ioPs)
4,19 dużo (66 115 ioPs) /  

mało (20 739 ioPs)
4,05 dużo (68 147 ioPs) /  

mało (20 342 ioPs)
4,09 mało (31 706 ioPs) /  

mało (19 658 ioPs)
3,14

Średnia szybkość dostępu (odczyt z ssd / zapis na ssd) 15% bardzo szybko (0,14 ms) /  
szybko (0,12 ms)

5,48 bardzo szybko (0,14 ms) /  
szybko (0,13 ms)

5,44 bardzo szybko (0,14 ms) /  
szybko (0,11 ms)

5,51 szybko (0,16 ms) /  
szybko (0,11 ms)

5,44 szybko (0,16 ms) / 
bardzo szybko (0,10 ms)

5,52 szybko (0,16 ms) /  
szybko (0,11 ms)

5,43 bardzo szybko (0,14 ms) /  
bardzo szybko (0,10 ms)

5,56 szybko (0,22 ms) /  
bardzo szybko (0,10 ms)

5,17

Jak łatwe jest uruchomienie? 5% Z oprogramowaniem, prawie bez 
akcesoriów

4,20 Z oprogramowaniem, prawie bez 
akcesoriów

4,20 dużo akcesoriów, brak 
instrukcji

3,80 Z oprogramowaniem, brak 
akcesoriów

4,02 tylko instrukcja skrócona, brak 
akcesoriów

2,20 Brak akcesoriów w 
komplecie

1,72 tylko instrukcja skrócona, brak 
akcesoriów

2,12 Brak akcesoriów w 
komplecie

1,72

uruchomienie w notebooku / PC 2% bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00 bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00 bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
uciążliwe (brak akcesoriów)

3,55 bardzo łatwe / bardzo 
uciążliwe (brak akcesoriów)

4,00 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80 trochę uciążliwe (brak 
ramki montażowej) / 
bardzo uciążliwe (brak 
akcesoriów)

2,80

drukowana instrukcja obsługi 1% instrukcja skrócona 3,00 instrukcja skrócona 3,00 brak 1,00 instrukcja skrócona 3,00 brak 1,00 brak 1,00 instrukcja skrócona 3,00 brak 1,00
Program do przenoszenia danych w komplecie 2% jest, ssd-dashboard2 5,00 jest, ssd-dashboard2 5,00 jest, acronis true image2 5,00 jest, ssd-scope2 5,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
ile energii zużywa ssd podczas pracy? 5% Zużywa mało prądu 

podczas pracy
5,45 Zużywa mało prądu 

podczas pracy
5,39 Zużywa mało prądu 

podczas pracy
5,34 Zużywa minimalnie więcej 

prądu
5,26 niskie zużycie energii 5,33 niskie zużycie energii 5,37 Zużywa trochę więcej 

prądu
5,05 oszczędny na biegu 

jałowym
5,33

Pobór mocy (na biegu jałowym / maksymalny) 5% niski (0,15 w / 0,25 w) 5,45 niski (0,15 w / 0,28 w) 5,39 niski (0,21 w / 0,26 w) 5,34 niski (0,15 w / 0,34 w) 5,26 niski (0,13 w / 0,32 w) 5,33 niski (0,16 w / 0,28 w) 5,37 niski (0,23 w / 0,38 w) 5,05 niski (0,11 w / 0,33 w) 5,33
ile ciepła generuje ssd podczas pracy? 5% Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,88 Grzeje się tylko nieznacznie 5,63 Grzeje się tylko nieznacznie 5,69 Cieplejszy od konkurencji 5,50 Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,82 Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,88 Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,88 Jest zawsze przyjemnie 

chłodny
5,88

temperatura podczas pracy (w stanie spoczynku / maksymal-
na)

5% bardzo niska (27 stopni / 30 
stopni)

5,88 bardzo niska (28 stopni / 33 
stopnie)

5,63 bardzo niska (28 stopni / 32 
stopnie)

5,69 niska (29 stopni / 34 
stopnie)

5,50 bardzo niska (27 stopni / 31 
stopni)

5,82 bardzo niska (27 stopni / 30 
stopni)

5,88 bardzo niska (27 stopni / 30 
stopni)

5,88 bardzo niska (27 stopni / 30 
stopni)

5,88

Punkty dodatnie / ujemne

 JakoŚć 100% bardzo dobra 5,03 bardzo dobra 5,01 bardzo dobra 5,00 bardzo dobra 4,96 bardzo dobra 4,93 bardzo dobra 4,84 bardzo dobra 4,78 bardzo dobra 4,76

od 480 GB

od 480 GB

TEST: 30 MODELI DYSKÓW SSD
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