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Transferências rápidas com 
até 800 MB/s de velocidade 

de leitura2

Design compacto, leve  
e portátil

Funciona com seus 
dispositivos favoritos

O futuro é mais rápido
Sua vida digital armazenada em suas mãos

Quantos dados você consegue levar nas mãos? Com a SSD portátil Crucial® X6, a resposta é: muitos! 
Seja baixando vídeos para uma viagem offline, organizando fotos de família, colaborando com colegas 
de classe ou partindo para uma grande aventura, a Crucial X6 é acessível e está pronta para ser levada 
para onde você for.

CRUCIAL X6
SSD portátil 



A SSD que chega onde o HDD não alcança.
Com uma velocidade até 3,8 vezes maior² do que a maioria dos HDDs tradicionais, a Crucial X6 
permite que você carregue e transfira arquivos com rapidez e retome suas atividades facilmente. 
Diga adeus aos discos rígidos lentos e frágeis e aos longos tempos de carregamento para sempre.

Unidade pequena. Capacidade enorme.
Com até 4 TB de capacidade¹, leve sua vida digital com você. Grandes bibliotecas de fotos, arquivos, 
jogos e coleções de filmes agora cabem no seu bolso. Com menos de 42 gramas, a Crucial X6 pesa 
menos do que as chaves do seu carro.

Crucial: confiabilidade e durabilidade.
A Crucial X6 é testada para aguentar quedas de até 2 metros³, além de ser resistente a choques, 
vibrações e temperaturas extremas, protegendo seus arquivos importantes aonde quer que você vá.

Pronta para tudo.
A SSD portátil X6 é o dispositivo de armazenamento compatível com a maioria dos sistemas*:  
PC, Mac, PS4™, Xbox One, dispositivos Android e muito mais6. O USB-C vem pronto para uso. 

Qualidade Micron® – um nível superior de confiança
A Micron redefine o que é possível com uma tecnologia inovadora que destaca a maneira como 
usamos os dados em todas as áreas da vida. A integração exclusiva da Crucial com a Micron 
indica que nossos componentes de memória e armazenamento são desenvolvidos, testados e 
refinados em todos os estágios da produção. 

1.  Parte da capacidade de armazenamento é usada para formatação e outras finalidades e não está disponível para o armazenamento de dados. 1 GB equivale a 1 
bilhão de bytes. Nem todas as capacidades estão disponíveis no lançamento inicial.

2.  Velocidade em MB/s avaliada como o desempenho sequencial máximo do dispositivo conforme medição da Crucial em um computador desktop de alta 
performance com Crystal Disk Mark (versão 6.0.2 para x64).  O desempenho pode variar. Dados de velocidade comparativa auferidos como o desempenho 
sequencial máximo de SSDs portáteis em posição semelhante, HDDs portáteis relevantes e pendrives USB mais conhecidos de fabricantes verticalmente 
integrados que vendem sob suas próprias marcas desde junho de 2019.

3. Até 2 metros sem impacto nos dados em disco sobre um piso de carpete. 
4. Criptografe e faça backup do seu conteúdo com ferramentas como o Windows Backup, o BitLocker, o Apple Time Machine e o FileVault.
5. Garantia válida por três anos a partir da data original da compra de um revendedor autorizado.
6. A compatibilidade pode variar e depender da formatação do dispositivo e da capacidade do host. 
7. O iPadOS 13 é necessário para que a Crucial X6 funcione com dispositivos iPad Pro com porta USB-C.

©2020-2021 Micron Technology, Inc. Todos os direitos reservados. As informações, os produtos e/ou as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
A Crucial e a Micron Technology, Inc. não se responsabilizam por omissões, erros tipográficos ou fotográficos. Micron, o logotipo da Micron, Crucial, o logotipo da 
Crucial e o slogan “The Memory & Storage Experts” são marcas comerciais ou marcas registradas da Micron Technology, Inc. Todas as outras marcas comerciais 
pertencem aos respectivos proprietários.

SSD portátil Crucial X6

Capacidade¹ Número da peça Conteúdo da caixa Leitura sequencial²

4 TB CT4000X6SSD9

SSD portátil Crucial X6
USB 3.2 2ª geração tipo C para cabo USB tipo C (10 Gb/s), 

Guia de início rápido

Até 800 MB/s2 TB CT2000X6SSD9

1 TB CT1000X6SSD9

500 GB CT500X6SSD9 Até 540 MB/s

Compatível com 
• Windows
• MacOS
• Android
• iPad Pro7

• PS4* 
• XBOX One* 

Interface 
• USB 3.1 2ª geração Tipo 

C (10 Gb/s)
• Compatível com versões 

anteriores com USB 3.2 
1ª geração/USB 3.1 1ª 
geração/USB 3.0 (5 Gb/s) 

Conformidade
Pode ser vendida em todos 
os países em que a Crucial 
opera no mundo

As marcas regulatórias 
incluem CE, KCC, RCM, UL, 
WEEE, RoHS e BSMI

Suporte
Para obter mais 
informações sobre 
recursos e garantia, acesse 
crucial.com/support

Rápida
até 800 MB/s²

Pequena
11 mm C x 69 mm L  

x 64 mm A

Durável
Resiste a quedas³ de até

2 metros

Leve
Pesa menos de 40 gramas

Capacidades
4 TB, 2 TB, 1 TB, 500GB²

Garantia
Garantia limitada  

de 3 anos5

SO
Windows, MacOS, Android

Dispositivos
Notebooks, tablets, 
celulares, consoles  

e muito mais6

*Adaptador USB-A disponível separadamente.


