DOSSIER GROEPSTEST EXTERNE SSD’S

DOSSIER GROEPSTEST EXTERNE SSD’S

SAMSUNG X5
ken gebruik van een usb-c-aanPRIJZEN

sluiting, maar enkel luxere

500 gb: € 245,1 tb: € 478,2 tb: € 963,-

laptops (en Macbooks) hebben
de vereiste thunderbolt-chip om
deze ssd te kunnen gebruiken.
Het voordeel van thunderbolt is
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Het grootste nadeel is de prijs, want je betaalt per giga-

zo warm worden dat de thermal throttling-beveiliging

byte ruim het dubbele van een externe usb-ssd die ook al

wordt geactiveerd. Daar moet je wel je best voor doen: pas

snel is. De X5 is er dus vooral voor de meest veeleisende

toen we de drive in onze omgeving van 23 °C een non-stop

professional voor wie extreme prestaties een extreem

schrijfopdracht van 600 GB aan gemengde bestanden

prijskaartje mogen hebben.

PROTOCOL

gaven, zagen we de prestaties inzakken. Tenzij je echt

krijgt tot de pci-express-lanes

Thunderbolt 3

frequent meer dan de halve schijf overschrijft, zul je daar
niet wakker van liggen. En ook als je de ssd als live video-

OORDEEL

snelheden en een lagere latency

GETEST

bewerkingsschijf gebruikt, is dat geen bezwaar.

dan de rest. Maar zelfs met dat koelblok kan de ssd nog

dat de ssd rechtstreeks toegang
van je systeem, wat veel hogere

BEST

koelblok. Dat maakt hem een stukje groter en zwaarder

CONCLUSIE
De Samsung X5, waar vooralsnog geen concurrent voor is, is ontegenzeg-

oplevert dan een usb-drive. De

gelijk de snelste externe ssd voor als geld echt geen bezwaar is.

ingebouwde nvme-ssd in de X5

Zoek je naast een externe ssd ook een usb-c-dongel, dan is de Minix Neo

is bijna even snel als een interne

Storage charmant, zolang 240 GB voldoet.

nvme-ssd in je computer. Nog be-

PLUSPUNTEN

Voor de meeste lezers zal een meer gangbare externe usb-ssd met een

langrijker is dat de prestaties als

Lees- en schrijfprestaties

goede prijs-prestatieverhouding een veel aantrekkelijkere koop zijn.

actieve werkschijf praktisch even

Ideaal voor live beeld-/

De Samsung T5 en de SanDisk Extreme Portable SSD maken wat dat

goed zijn als een snelle interne

videobewerking

betreft de beste indruk en zijn, afhankelijk van de dagprijzen, de slimme

ssd. Dat maakt de X5 ideaal om

keuzes. De SanDisk is vooral aantrekkelijk omdat hij bestand is tegen

SAMSUNG X5

live foto- of zelfs videobewerking

MINPUNTEN

morsen en regen, en de Samsung door zijn uitstekende prestaties als

Het scheelt één letter, maar de Samsung X5 is een com-

te doen vanaf de ssd.

Prijs per gigabyte

drive om live op te werken. Ze gaan gelijk op voor onze Slimme koop.

pleet ander beestje dan de Samsung T5. De X5 is namelijk

Om de ssd te koelen is de X5

Thermal throttling in

Maar houd ook de prijsontwikkelingen bij de concurrentie (zoals Lacie)

geen usb-schijf, maar een thunderbolt 3-drive. Beide ma-

uitgerust met 144 gram aan

uitzonderlijke scenario’s

scherp in de gaten.

EXTERNE SSD’S
Samsung X5

BEST
GETEST

SanDisk Extreme Portable SSD
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SLIMME
KOOP

Samsung T5

SLIMME
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KOOP

Lacie Portable SSD

Minix Neo Storage

HyperX Savage Exo

WD My Passport SSD

WD Ultra 1TB (USB3.0 HDD)

JUL/AUG 2019

Referentiemodel

Oordeel

56

Prijs getest model

€ 478,- (1 TB)

€ 206,- (1 TB)

€ 379,- (2 TB)

€ 229,- (1 TB)

€ 99,- (240 GB)

€ 110,- (480 GB)

€ 199,- (1 TB)

ca. € 50,- (1 TB)

Prijzen overige modellen

€ 245,- (500 GB), € 963,- (2 TB)

€ 79,- (250 GB), € 99,- (500 GB), € 399,(2 TB)

€ 87,- (250 GB), € 105,- (500 GB), € 189,(1 TB)

€ 119,- (500 GB), € 460,- (2 TB)

€ 79,- (120 GB)

€ 212,- (1 TB)

€ 85,- (250 GB), € 108,- (500 GB),
€ 449,- (2 TB)

ca. € 70,- (2 TB)

Protocol

Thunderbolt 3

Usb 3.1 (tweede generatie)

Usb 3.1 (tweede generatie)

Usb 3.1 (tweede generatie)

Usb 3.1 (tweede generatie)

Usb 3.1 (tweede generatie)

Usb 3.1 (tweede generatie)

Usb 3.0

Werkt op OS

Windows, macOS

Windows, macOS

Windows, macOS

Windows, macOS

Windows, macOS

Windows, macOS

Windows, macOS

Windows, macOS

Afmetingen (l × b × d)

119 × 62 × 18 mm

96 × 49 × 8 mm

75 × 57 × 10 mm

93 × 79 × 8 mm

116 × 43 × 12 mm

123 × 48 × 10 mm

89 × 45 × 9 mm

111 × 82 × 13 mm

Gewicht

144 gram

40 gram

52 gram

82 gram

64 gram

56 gram

39 gram

155 gram

Materiaal

Kunststof

Kunststof/rubber

Aluminium

Kunststof/staal

Aluminium

Kunststof/staal

Kunststof

Kunststof

Encryptie

Aes-256

Aes-128

Aes-256

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Aes-256

Aes-256

Garantie

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

3 jaar

Opmerkingen

Let op: vereist thunderbolt 3 op
pc/notebook

IP55 spuitwaterdicht

Dataherstel binnen garantie
periode

Vaste kabel, dongelfunctie: hdmi,
2x usb-a, usb-c (opladen). Let op:
hdmi enkel voor Mac

Maximale schrijfsnelheid (MByte/s)

1400

522

528

510

314

515

465

117

Maximale leessnelheid (MByte/s)

2486

558

547

558

399

542

447

125

PC Mark 8-score

5051

4928

4970

4891

4428

4919

4679

1980

PC Mark 8 Workload (MByte/s)

474

219

255

188

64

210

101

7

22 GB Fotobestanden Schrijven (m:s)

0:11

0:56

0:52

0:44

1:08

1:00

1:16

3:02

22 GB Fotobestanden Lezen (m:s)

0:07

0:44

0:46

0:48

0:56

0:46

0:54

2:44

106 GB Gemengde data set (m:s)

2:02

5:38

6:04

5:12

6:44

12:14

7:16

17:14

106 GB Gemengde data set (m:s)

2:04

4:52

5:00

4:56

6:04

5:04

5:22

16:50

Schijf niet meer leverbaar, dient
alleen ter referentie
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