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Características/especificações no verso >>

> Design HyperX ousado que irá se destacar 
no seu equipamento

> 16GB a 64GB de armazenamento para suprir 
sua necessidade de mídia

> Desempenho USB 3.0 para transferência de 
dados sem dificuldade

O pendrive HyperX® FURY é tudo que os jogadores iniciantes e pros vão 

querer. Seu design ousado tem tudo a ver com as últimas tendências em 

games. As opções de cores de acordo com a capacidade irão colocá- lo um 

passo à frente dos seus adversários e se destacar no seu PC ou console.

Disponível nas capacidades de 16 a 64GB, o HyperX FURY oferece alta 

performance com velocidade USB 3.0, com 90MB/s de leitura e 30MB/s de 

gravação a um preço acessível. Como todos os produtos HyperX, ele foi 

projetado para levar o seu jogo a um outro nível. Ele conta com cinco anos 

de garantia e suporte técnico gratuito.

Seja vencedor no melhor estilo HyperX.

Pendrive HyperX FURY
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VELOC IDADE
LEITURA GRAVAÇÃO

*Baseado em testes internos

O pendrive HyperX é ideal para:

•  Rapidez em armazenamento e  
transferência de arquivos de  
mídia digitais

•  Playback de mídia para músicas,  
fotos e vídeos

•  Armazenamento de alta performance  
a um preço acessível
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1 Consulte o fabricante do console para detalhes de compatibilidade. PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One 
reconhecem apenas o formato FAT32. Xbox 360 suporta até 32GB.

2 Quantidade mínima requerida. Feito na fábrica.
3 Parte da capacidade listada em um dispositivo de armazenamento Flash é usada para formatação e 

outras funções, e não está disponível para armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade 
real de armazenamento de dados é inferior à relacionada nos produtos. Para mais informações, 
consulte o Guia Flash da Kingston em kingston.com/flashguide

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

MKD-297.2

 > Estiloso — design ousado (com orifício para chaveiro embutido) 
para ser usado como complemento em computadores e dispositivos 
de games de última geração 

 > Econômico — pendrive com performance HyperX com opções de 
menores capacidades

 >Desempenho — velocidades USB 3.0, compatibilidade com USB 2.0

 >Plug and Play — fácil de usar, não necessita de software 

 >Compatibilidade do console1 — com PS3,™ PS4,™ Xbox 360® e Xbox 
One. A funcionalidade varia conforme o console

 >Personalizável2 — acrescente seu logotipo para um  
co-branding exclusivo

 >Garantia — cinco anos de garantia, suporte técnico gratuito  

     

Pendrive HyperX FURY

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

 >Capacidades3 16GB, 32GB, 64GB

 >Velocidade4 90MB/s leitura e 30MB/s gravação

 >Dimensões 60,23 mm x 21,40mm x 9,80mm 
 Peso: Canal 8,76 (g) 
 Cologo 8,68 (g)

 > Temperatura de operação 0°C a 60°C

 > Temperatura de armazenamento -20° a 85°C

ESPECIFICAÇÕES

Sistema Operacional USB 2.0 USB 3.05

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Windows Vista® (SP2) √ √

Mac OS X v.10.8.x+ √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √

TABELA DE COMPATIBILIDADE

HXF30/16GB Vermelho

HXF30/32GB Azul

HXF30/64GB Preto

CÓDIGOS DOS PRODUTOS HYPERX


