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> Kapasiteye göre çeşitli renklerde mevcuttur

> Geniş, renkli ilmeği anahtar halkalarına 
kolayca geçmektedir

> Kullanışlı kapak USB konnektörünü 
ve verilerinizi korur

> Sizin logonuzla ve/veya dijital 
dosyalarınızla özelleştirilebilir

Kingston DataTraveler® Generation 4 (DTIG4) USB Flash sürücü müzik, video 

ve daha pek çok hizmetin hızlı ve kolay transferini sağlayan USB 3.0’a sahiptir. 

Kullanışlı tasarımı ve şık renkleri işte, evde, okulda veya verilerinizi almanız 

gereken herhangi bir yerde sürücü kullanımını ideal kılmaktadır. 

Mevcut USB 2.0 bağlantı noktalarıyla geriye doğru uyumlu olduğundan 2.0 

kullanıcılarının, sürücülerini değiştirmek zorunda kalmadan 3.0’a geçmelerine 

olanak tanır. 

DTIG4, 128GB1’a varan kapasitelerde mevcuttur ve beş yıl garanti ve efsanevi 

Kingston® güvenilirliği ile desteklenmektedir.

Renkli tasarımında USB 3.0.

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

DataTraveler® Generation 4
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ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR
 >Küçük ve kompakt — Kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz hafif veri 
saklama çözümü.

 >Rahat — Rahat taşınabilirlik için DataTraveler G4’te pek çok anahtarlık 
halkasına kolaylıkla takılabilen büyük ve renkli halkalar bulunmaktadır, 
bu şekilde sürücünüzü asla kaybetmeyeceksiniz.

 >Kapasite aralığı — Çeşitli kapasiteler1 ve çeşitli renkler, 
gereksinimleriniz için doğru sürücüyü seçmenizi sağlar.

 > İki Sistemle Uyumlu — Kingston DataTraveler Generation 4 (DTIG4) 
USB Flash sürücüler, mevcut USB 2.0 bağlantı noktalarıyla geriye 
doğru uyumlu olduğundan USB 2.0 kullanıcılarının, sürücülerini 
değiştirmek zorunda kalmadan USB 3.0’a geçmelerine olanak tanır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

 >Kapasiteler1 32GB, 64GB, 128GB

 >Boyutlar 55mm x 21mm x 10.1mm

 >Ağırlık 10,31 gr

 >Çalışma sıcaklığı 0°C~60°C

 > Saklama sıcaklığı -20°C~85°C

 >Garanti 5 yıl garanti

 > Şunlarla uyumludur Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.12.x +),  
Linux v. 2.6.x +, Chrome™ OS

1 Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu 
nedenle veri saklama için kullanılamaz. Örneğin, veri depolama için kullanılabilir gerçek kapasite, 
ürünlerin üzerinde belirtilenden daha azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki 
Kingston’ın Flash Bellek Rehberine bakınız.

UYUMLULUK TABLOSU

PARÇA NUMARALARI

MKD-273.6
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DTIG4/32GB Kırmızı

DTIG4/64GB Eflatun

DTIG4/128GB Yeşil

İşletim Sistemi USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1
Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10.12.x +) √ √

Linux v. 2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √


