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PLAY+ 
SSD PORTÁTIL PARA CONSOLAS DE JOGOS  

 

Você é um jogador multifacetado que joga em várias frentes? 

Gostaria de instalar mais jogos na sua consola, mas ficou sem 

espaço? 

 

A atualização mais recente da Sony PS5 permite expandir a 

capacidade da consola através do uso de armazenamento externo 

USB, para que não necessite de continuar a remover jogos que se 

encontram totalmente funcionais. 

 

A S3Plus Technologies com o novo SSD Portátil PLAY+ oferece o 

desempenho típico de um SSD, a velocidade da interface USB 3.2 

Gen2 Type-C e um visual impressionante que complementa 

perfeitamente a sua consola. 

 

Crie uma parceria perfeita entre a sua consola e o SSDs S3+. Mergulhe em novas possibilidades 

de jogo completamente inesperadas. 

 

O PLAY+ também é compatível com Windows, MAC, Linux e Android. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 Capacidade:    256GB / 512GB / 1TB 

 Part numbers/EANs:   S3SSDP256 (7629999499461) 
      S3SSDP512 (7629999181205) 
      S3SSDP1T0 (7629999245921) 

 Interface USB:            USB 3.2 Gen2 Type-C 

 Controlador:    Phison PS3111 

 Performance:    Leitura até 520MB/s 
      Escrita até 500MB/s 
 Sistema operativo suportado:  Windows XP, Windows 7 e versões posteriores sem drivers 

      MAC OS X e versões posteriores sem drivers (velocidade USB 1.1) 
      MAC OS 10.2.8 e versões posteriores sem drivers (velocidade USB 2.0) 
      MAC OS 10.8 e versões posteriores sem drivers (velocidade USB 3.2 GEN 2) 

Linux Kernel ver. 2.4.0 e versões posteriores sem drivers (velocidade USB                                                                                
1.1) 
Linux Kernel ver. 2.4.10 e versões posteriores sem drivers (velocidade USB                                                                        
2.0 speed) Android 

 Temperatura acondicionamento: De -20°C a 70°C 

 Temperatura em utilização:  De -20°C a 70°C 

 Peso:     20 g 

 Certificações:    CE, FCC, RoHS 

 Garantia:               3 anos de garantia limitada S3+® 
 

 

 
 

 


