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A unidade Flash USB DataTraveler® R3.0 G2 da Kingston® proporciona desempenho 
USB 3.0 de alta velocidade com velocidades de até 120MB/s para leitura e 45MB/s para 
gravação (16GB possui velocidade de 120MB/s para leitura e 25MB/s para gravação) para 
economizar tempo ao transferir arquivos. É 8 vezes mais rápida do que uma unidade 2.0 
padrão e economiza um tempo estimado de 20 minutos ao transferir um vídeo full HD 
de 1080p¹. Sua velocidade impressionante reduz o congestionamento de transferências 
quando se armazena ou reproduz vídeo HD, bibliotecas de música, arte digital e outros 
arquivos grandes.

Com sua cobertura emborrachada reforçada, o DTR30G2 é certificado contra impactos 
e é resistente à água² assim pode suportar choques e batidas sem sofrer qualquer dano 
durante deslocamentos.

O DTR30G2 é compatível com a tecnologia anterior de portas USB 2.0, tem garantia de 
cinco anos, suporte técnico local gratuito e a reconhecida confiabilidade Kingston.

 
DataTraveler R3.0 G2

Performance USB 3.0, proteção reforçada —  
esta unidade tem tudo.

Características/especificações no verso >>

> Desempenho de alta velocidade USB 3.0 

> 8x mais rápido do que uma unidade USB 2.0

> Unidade robusta de última geração com 
formato reduzido para melhor portabilidade

> Resistente a impactos e à água

3.0
2.0 *25MB/s

*25MB/s*120MB/s
*30MB/s

16GB

3.0
2.0 *25MB/s

*45MB/s*120MB/s
*30MB/s

32GB-64GB

*Baseado em testes internos
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DataTraveler R3.0 G2

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

 >Alto desempenho  — compatível com as especificações USB 3.0

 >Resistente — estrutura de borracha resistente a impactos

 >Resistente à água — até 1 hora a uma profundidade de 1 metro

 >Compatibilidade dupla — USB 3.0, compatível com a tecnologia 
anterior USB 2.0.

 >Garantia — cinco anos de garantia, suporte técnico local gratuito

ESPECIFICAÇÕES

 >Capacidades3 16GB, 32GB, 64GB

 >Velocidade4 USB 3.05: 16GB –120MB/s para leitura, 
   25MB/s para gravação  
   32GB, 64GB – 120MB/s para leitura,   
   45MB/s para gravação 
  USB 2.0: 30MB/s para leitura, 25MB/s para gravação 
  Dimensões: 56 x 22 x 9,2 mm

 > Temperatura de Operação 0°C a 60°C

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

 >Garantia/assistência técnica Garantia de 5 anos com suporte 
técnico local gratuito

1 Baseado em testes internos. A velocidade pode variar de acordo com o hardware do host. Arquivo 
usado: Filme de 1080p – 7,64GB (8.213.907.660 bytes) Controlador USB 3.0 DTR30G2 com um sistema 
3.0 = 207 segundos para transferência. Padrão USB 2.0 com sistema 2.0 = 1349 segundos para 
transferência.

2 Certificado IPX8 para proteção contra submersão contínua na água por até 1 hora a uma 
profundidade de 1 metro. Resistência a impactos baseada no método de teste padrão militar MIL-
STD-883H, METHOD 2002.5. 

3 Parte da capacidade mencionada em um dispositivo de armazenamento de memória Flash 
é utilizada para a formatação e para outras funções, portanto não está disponível para o 
armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade real de armazenamento de dados é 
inferior à relacionada nos produtos. 

4 A velocidade pode variar de acordo com o hardware do host, do software e da utilização.
5 Requer um dispositivo host com uma porta USB 3.0

CÓDIGO DO PRODUTO

DTR30G2/16GB
DTR30G2/32GB
DTR30G2/64GB

TABELA DE COMPATIBILIDADE

USB 3.05 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8,  
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


