
KINGSTON TECHNOLOGY

DTR101G2

DATATRAVELER USB FLASH DRIVE

FLASH
SH

AR
E

STORAGE

HIGH CAPACITY

USB
USB

DATATRAVELER

FLASH DRIVE

STORAGE

FI
LE

S
M

EM
OR

Y

KINGSTON

MUSIC

DATATRAVELER

KI
NG

ST
ON

DATATRAVELER

d
t

Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>

Ổ đĩa đen không có tuổi này sẽ
 vẫn luôn thời thượng.
 

DataTraveler® 100 Thế hệ thứ 2 (G2) là ổ đĩa màu đen sành điệu mà bạn 

có thể mang theo khắp nơi. Giá cả phải chăng và thuận tiện, sản phẩm 

này cho phép bạn chia sẻ, lưu trữ và truy xuất dữ liệu chỉ trong chớp 

mắt. Mang theo toàn bộ tài liệu đi khắp nơi.

 

Với kiểu thiết kế đơn giản, DataTraveler 100 G2 không có nắp đậy, đầu 

nối USB ẩn an toàn bên trong lớp vỏ bóng bẩy, vì thế bạn không lo bị 

mất nắp đậy. DataTraveler 100 G2 sẵn có ở các dung lượng đến  32GB 

giúp bạn có nhiều không gian để lưu trữ tất cả tài liệu, ảnh, tập tin MP3 

và đoạn video.

 

DataTraveler 100 G2 có thể được thiết kế hoàn toàn theo đơn đặt hàng, 

với chương trình Co-Logo của Kingston®, giúp bạn sáng lập công ty 

hoặc thương hiệu. Được bảo hành năm năm và hỗ trợ bởi  độ tin cậy 

nổi tiếng của Kingston®, DataTraveler 100 G2 là giải pháp đáng tin cậy, 

ít tốn kém để mang các tập tin kỹ thuật số của bạn đến mọi nơi.

 >Kích thước nhỏ gọn bỏ túi để dễ dàng mang theo bên người 

 >Thiết kế không nắp đậy nên sẽ không lo bị mất nắp đậy

datatraveler 100 G2
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C Á C  Đ Ặ C  Đ I Ể M / L Ợ I  Í C H

 > Thuận tiện — kích thước nhỏ gọn bỏ túi để dễ dàng mang theo bên 

người 

 >Dễ dùng —  thiết kế không nắp đậy nên sẽ không lo bị mất nắp đậy

 >Được đảm bảo — chế độ bảo hành năm năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 

 >Có thể thiết kế theo đơn đặt hàng1 — Có chương trình Co-Logo

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 >Dung lượng2 8GB, 16GB, 32GB

 >Kích thước 2,74" x 0,88" x 0,50" (69,62mm x 22,44mm x 12,76mm)

 >Nhiệt độ Hoạt động 32°F đến 140°F (0°C đến 60°C)

 >Nhiệt độ Bảo quản -4°F đến 185°F (-20°C đến 85°C)

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

datatraveler 100 G2

B Ả N G  T Ư Ơ N G  T H Í C H

DT100G2/8GB

DT100G2/16GB

DT100G2/32GB

Chỉ dành cho thị trường châu Mỹ:

DT100G2/8GBZ

DT100G2/16GBZ

DT100G2/32GBZ

Hệ Điều hành Truyền Tập tin

Windows® 8 √

Windows® 7 √

Windows Vista® √

Windows XP √

Mac OS X v.10.6.x+ √

Linux v.2.6.x+ √
 

 1 Các điều kiện áp dụng, liên hệ đại diện bán hàng tại địa phương. 
 2 Một số khả năng đã nêu về thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng cùng một số chức năng khác và do đó không được sử 

dụng để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng hiện có thực tế để lưu trữ dữ liệu thấp hơn dung lượng được liệt kê trên các sản phẩm. 
Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flash_memory_guide. 
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