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> Obudowa niewielkich rozmiarów

> Doskonale pasuje do tabletów i
małych notebooków

DataTraveler® Micro firmy Kingston® to jedna z najmniejszych na świecie 

pamięci Flash USB. Urządzenia przenośne są zwykle małe i lekkie, a to 

oznacza, że wiele z nich ma ograniczoną pojemność pamięci. Pamięć 

DataTraveler Micro umożliwia łatwe zwiększenie o dodatkowe 16GB 

pamięci tabletu, cienkiego notebooka, samochodowego sprzętu 

audio i innych urządzeń bez zwiększania ich gabarytów zewnętrznych. 

Obudowa pamięci DataTraveler Micro ma niewielkie rozmiary i może 

pozostawać w urządzeniu podczas przenoszenia. 

Lekka i kompaktowa pamięć DataTraveler Micro dostępna jest wersjach 

o pojemności 8 i 16GB. Wystarczy podłączyć ją do dowolnego 

urządzenia z portem USB, by przenosić, udostępniać i przechowywać 

filmy, zdjęcia oraz muzykę i inne ulubione pliki.

Pamięć DataTraveler Micro to idealny towarzysz podróży. Jest objęta 

pięcioletnią gwarancją i cechuje ją legendarna niezawodność 

produktów firmy Kingston.

Niewielka i skuteczna.

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

Datatraveler micro
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*  Uwaga: Część podanej pojemności w przypadku pamięci flash jest wykorzystywana na potrzeby 
operacji formatowania i innych funkcji, w związku z czym nie będzie dostępna do przechowywania 
danych. Z tego względu rzeczywista pojemność urządzenia dostępna do przechowywania 
danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po 
urządzeniach z pamięcią flash firmy Kingston dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.

DAnE tEcHnicZnE

 >Pojemności* 8GB, 16GB

 >Wymiary 25,6mm x 16,7mm x 8,4mm

 > Temperatura pracy 0°C do 60°C

 > Temperatura przechowywania od -20°C do 85°C

 >Uniwersalność — idealnie współpracuje z tabletami i cienkimi 

notebookami jako drugi nośnik pamięci

 >Wygoda — niezwykle mała obudowa; podczas przenoszenia 

napęd może pozostawać w porcie USB

 >Gwarancja — pięć lat gwarancji z bezpłatną pomocą techniczną

FUnkcJE/ZALEtY
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DTMCK/8GB — czarna

DTMCK/16GB — czarna

tABELA ZgoDnoŚci

System Operacyjny Transfer plików

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™ √


