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> Ultrapequeno, design sem tampa  
com estrutura de metal

> USB 3.2 Ger 11

> Até 128GB de expansão de 
armazenamento para tablets,  
notebooks e outros

O DataTraveler® Micro 3.1 é um pendrive ultrapequeno, sem tampa, leve e 

compatível com USB 3.2 Ger 11, mesmo para grandes arquivos como filmes 

em HD e áudio descompactado. Ele tem uma estrutura de metal e uma argola 

para chaveiro incorporada. Sem tampa para perder e pequeno o suficiente 

para ficar conectado ao seu notebook mesmo quando guardado na mochila 

ou bolsa. Armazena até 128GB2, o suficiente para guardar  muitos filmes e 

músicas, neste pendrive plug-and-play.

DataTraveler Micro 3.1

Design pequeno e sem tampa para levar a 
qualquer lugar.

Características/especificações no verso >>
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TABELA DE COMPATIBILIDADE

Sistema Operacional USB 2.0  USB 3.2 Ger 1

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Mac OS v. 10.12.x ou superior √ √

Linux v.2.6.x ou superior √ √

Chrome OS™ √ √

DataTraveler Micro 3.1

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

 >Ultracompacto — O DataTraveler Micro 3.1 é leve e compacto, 
assim é fácil levá-lo com você. Ele é pequeno o bastante para ficar 
conectado ao seu notebook, mesmo quando for colocado em 
uma bolsa.

 > Estrutura em metal — Complemente qualquer dispositivo com a 
estrutura em metal do DataTraveler Micro 3.1. A unidade não tem 
tampa, portanto não há tampa para perder ou quebrar. 

 >USB 3.2 Ger 1 —100MB/s de velocidade de leitura significa acesso 
mais rápido aos arquivos1. 

 >Design sem tampa —Sem tampa para perder ou esquecer.

ESPECIFICAÇÕES

 >Capacidades2 32GB, 64GB, 128GB

 >Velocidade3 32GB–128GB — 100MB/s para leitura

 >Dimensões 24,95 x 12,2 x 4,5 mm

 > Temperatura de operação 0°C a 60°C

 > Temperatura de armazenagem -20°C a 85°C

 >Garantia/suporte técnico garantia de 5 anos com suporte 
técnico local gratuito

1 Para desempenho USB 3.2 Ger. 1, é necessário um dispositivo host com uma porta USB 3.0 ou 3.2 Ger. 1.

2 Parte das capacidades listadas no dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para  
formatação e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados.  
Isso significa que a capacidade real de armazenamento de dados é inferior àquela indicada  
nos produtos. Para mais informações, consulte o Guia de Memória Flash da Kingston em  

http://media.kingston.com/pdfs/FlashMemGuide_BR.pdf. 

3 A velocidade pode variar devido à configuração do host e do dispositivo.
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