
56 Computer  
5/15

Vyzkoušeno 
redakCí

reCenze SSD CruCial BX100 a MX200 250 GB

Vinou silného dolaru jsme se za 
poslední rok nedočkali takřka 
žádného zlevnění SSD. Za kapa-

citu okolo 250 GB stále zaplatíte od 
2 700 Kč výše, mírné snižování ceny 
zaznamenáte jen u vyšších kapacit. 
Model BX100 nabízí Crucial pouze 
v tradičním formátu 2,5" disku a v ka-
pacitách od 128 GB do 1 TB, který – jen 
pro zajímavost – koupíte za 11 500 Kč. 
Zato MX200 nabízí výrobce i ve verzích 
mSATA a M.2 pro notebooky či instalaci 
na základní desku počítačů. Startuje 
na 250 GB, maximální kapacita pak 
činí 1 TB v případě tradičního pouzdra, 
respektive 500 GB u interních modelů.

Levnější BX100 využívá řadič Silicon 
Motion’s SM2246EN, jenž je v tes-
tované kapacitě propojen s NAND 
pamětmi pouze čtyřkanálově. To se 
projevilo v pomalejším sekvenčním zá-
pisu, avšak v případě tohoto řadiče je 

komunikace rychlejší než u konku-
rentů, proto není snížení rychlosti tak 
markantní. Syntetické testy potvrdily 
udávané hodnoty, důležitější je však 
skutečnost, že v klíčových paramet-
rech (náhodný zápis malých souborů) 
zůstává disk stále velmi rychlý.

Totéž lze říci i o čtení, v HD Tachu 
dokonce BX100 překonal svého dražší-
ho sourozence. Karta se však otočila 
u čtení malých souborů s frontou 
v CrystalDiskMarku, avšak i hodnota 
196,9 MB/s patří mezi ty nadprů-
měrné. Zkrátka rychlostí vás BX100 
omezovat nebude.

Chcete šifrování?
Dražší MX200 nabízí osvědčený řadič 
Marvell 88SS9189 s osmi 16nm MLC 
čipy od Micronu. Použití vysokokapa-
citních 16GB NAND modulů způsobí, 
že opět nelze využít plného potenciálu 
řadiče. Crucial proto u 250GB modelu 
zavádí zápis technikou zvanou Dyna-
mic Write Acceleration. Zjednodušeně 
řečeno se disk při zápisu chová jako 
SLC, kdy ukládá do jedné buňky pouze 
jeden bit na místo bitů dvou u MLC. Ve 
chvílích volna jsou pak bity přesou-
vány do MLC. Jako SLC však má disk 
poloviční kapacitu a ve chvíli, kdy tuto 
polovinu zaplníte intenzivně zapiso-
vanými daty, rychlost zápisu výrazně 
klesne. Disk musí v tu chvíli začít „uklí-
zet“, začne data přesouvat do MLC 
a současně musí zapisovat data pří-
chozí. To je důvodem nižší průměrné 
rychlosti v HD Tachu, neboť ten testuje 
zápis napříč celou kapacitou disku. Při 
běžném použití ale k takové situaci 
nedojde a rychlost zápisu menšího 
objemu dat bude velmi rychlá. Mimo-
chodem podobnou berličku používá 
i Samsung 840 Evo, avšak pouze nad 
omezeným prostorem v řádu jedno-
tek GB podle kapacity. 

Nevýhodou tohoto řešení je vyšší 
opotřebení disku, každý bit musí být 

v podstatě zapsán 
dvakrát. I tak 
výrobce slibuje 
objem 80 TB 
zapsatelných dat. 
V případě vyšších 
kapacit již tato 
technika použita 
není, neboť je 
využit celý komu-
nikační potenciál 
řadiče.

MX200 navíc 
nabízí hardwaro-
vé šifrování AES 
256b standardy 
TCG Opal 2.0, IE-
EE-1667 a Micro-
soft eDrive. Lépe 
chrání data tech-
nologií RAIN při 
výpadku napájení 
a upravuje rychlost disku v případě 
přehřívání. Zkrátka se o vaše data 
lépe stará. V balení navíc dostanete 
Acronis True Image HD pro snadný 
přechod z HDD na SSD.

Ačkoli nejsou udávané rychlosti 
modelu BX100 tak lákavé, v praxi 
disk příjemně překvapil. A to i velmi 
nízkou spotřebou: v klidu si řekne jen 
o 0,35 W, při čtení 1,5 W. Srovnejte 
s MX200: v klidu 0,95 W, při čtení 
2,45 W. Který z disků se lépe hodí do 
notebooku jistě netřeba zdůrazňovat. 
Za MX200 si však určitě připlaťte, 
chcete-li využívat šifrování disku a tím 
chránit uložená data při krádeži. 

Nízká cena za 1 GB
Rychlosti čtení
Velmi nízká 
spotřeba

Bez šifrování
Takřka bez 
příslušenství
Pomalejší sekvenční 
zápis

Crucial BX100
2,5" 250GB SSD disk, Agem, www.agem.cz

formát disku: 2,5", 7 mm výška řadič: Silicon 
Motion’s SM2246EN paměťové buňky: Micron 16nm MLC 
NAND skutečná kapacita: 232,88 GB udávaná rychlost čtení/
zápisu: 535/370 MB/s udávaná životnost (TBW): 72 TB 
rozhraní: SATA 6.0 Gb/s trim/wear-leveling/NCQ/S.M.A.R.T.: 
ano DevSleep: ne testovaný firmware: MU01 příslušenství: 
rámeček na 9 mm záruka: 3 roky

Crucial MX200
2,5" 250GB SSD disk, Agem, www.agem.cz

formát disku: 2,5", 7 mm výška řadič: Marvell 88SS9189 
paměťové buňky: Micron 16nm MLC NAND skutečná 
kapacita: 232,88 GB udávaná rychlost čtení/zápisu: 
555/500 MB/s udávaná životnost (TBW): 80 TB rozhraní: 
SATA 6.0 Gb/s trim/wear-leveling/NCQ/S.M.A.R.T.: ano 
DevSleep: ne testovaný firmware: MU01 příslušenství: 
rámeček na 9 mm, Acronis Truie Image HD záruka: 3 roky
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BX100 nabízí 
překvapivě 

výkonný disk, 
vzhledem k nízké 

spotřebě se 
skvěle hodí do 

notebooků.

Verdikt

Útočí na cenu
Zatímco BX100 míří na zcela nenáročné uživatele, 
MX200 nabízí pokročilé funkce a mírně delší 
životnost. tomu odpovídá i vyšší cena. [Jiří kuruc]

Crucial BX100 (250 GB) Crucial MX200 (250 GB) 
OCZ ARC 100 (240 GB) (Computer 1/15)

Náhodné čtení, 4 kB (Iometer)

Náhodný zápis, 4 kB (Iometer)

Náhodné čtení i zápis, různé velikosti 
(Iometer)

Sekvenční čtení, 8 MB (ATTO Disk 
Benchmark)

Sekvenční zápis, 8 MB (ATTO Disk 
Benchmark)

Průměr čtení (HD Tune Pro)

Průměr zápis (HD Tune Pro)

Přístupová doba čtení (Iometer)

Přístupová doba zápis (Iometer)

63 036 IOPS 
42 799 IOPS 

72 384 IOPS
19 554 IOPS 

17 672 IOPS 
26 453 IOPS

371,5 MB/s 
335,9 MB/s 

271,9 MB/s
561,8 MB/s 
563,1 MB/s 

494,8 MB/s
376,3 MB/s 

510,0 MB/s 
429,9 MB/s

398,3 MB/s 
341,8 MB/s 

263,1 MB/s
312,7 MB/s 
317,6 MB/s 
325,3 MB/s

0,045 ms 
0,039 ms 

0,150 ms
0,063 ms 

0,050 ms 
0,180 ms

Naměřili jsme

doBrá 
koupě

Hardwarové šifrování
Rychlosti zápisu
Ochrana dat

Vyšší spotřeba
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U MX200 si 
připlácíte za lepší 

ochranu dat, 
v rychlostech 

levnějšího 
sourozence 

o mnoho neporáží.

Verdikt

Crucial MX200

3 770 kč

Crucial BX100

2 850 kč


