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Niedroga migracja do USB 3.0.
Pamięć flash USB DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) firmy Kingston jest
zgodna ze specyfikacją USB 3.0,1 co pozwala wykorzystać tę technologię
w nowszych notebookach, komputerach stacjonarnych i urządzeniach
cyfrowych. Z D100G3 zapisywanie i przenoszenie dokumentów, prezentacji,
muzyki, filmów i innych plików jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Wzornictwo DT100G3 jest eleganckie i ekonomiczne, aby modernizacja do
USB 3.0 wymagała jak najmniejszych inwestycji. Dostępne są pojemności
od 32GB do 256GB.2 Pamięć DT100G3 zachowuje zgodność ze standardem
USB 2.0 i jest objęta pięcioletnią gwarancją.

> Stylowa, czarna zatyczka przesuwna
> Idealne początkowe urządzenie pamięci
masowej obsługujące USB 3.01
> Pojemności od 32GB do 256GB2

DataTraveler 100 G3:
• Technologia przenośnych pamięci
następnej generacji – już teraz.
• Przenoś muzykę, filmy i inne pliki –
szybciej i łatwiej!
• Idealne do codziennego użytku w pracy,
domu lub szkole.

32GB – 64GB
READ 100MB/sec*.
*Based on Internal Testing

128GB – 256GB
READ 130MB/sec*.
*Based on Internal Testing

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

DataTraveler 100 G3
CECHY/ZALETY
> Konstrukcja bez nasadki — Konstrukcja bez nasadki - nie ma
nasadki, którą można by zgubić. Wystarczy rozsunąć pamięć,
by jej użyć.
> USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Pamięć DT100 G3 oferuje szybkość
interfejsu USB 3.0.
> Różnorodne pojemności2 — Modele o pojemności do 256GB,
na których pomieścisz wszystkie swoje pliki.
> Zgodność wsteczna — Pamięć można podłączyć do portu

TABELA ZGODNOŚCI
USB 2.0

USB 3.0/USB 3.14

Windows® 10, 8.1, 8

√

√

Mac OS (wersja
10.12.x lub nowsza)

√

√

> Pojemności2 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
> Szybkość3 32GB, 64GB: Odczyt 100MB/s

Linux wersja 2.6.x l
ub nowsza

√

√

Chrome OS™

√

√

USB 3.0 lub 2.0.

DANE TECHNICZNE

128GB, 256GB: Odczyt 130MB/s
> Wymiary 60mm x 21,2mm x10mm
> Temperatura eksploatacyjna (0°C do 60°C)
> Temperatura przechowywania (-20°C do 85°C)

System operacyjny

NUMERY KATALOGOWE KINGSTON
DT100G3/32GB
DT100G3/64GB
DT100G3/128GB
DT100G3/256GB
DT100G3/32GB-2P (2 sztuki w zestawie)
DT100G3/64GB-2P (2 sztuki w zestawie)
DT100G3/32GB-3P (3 sztuki w zestawie)
DT100G3/64GB-3P (3 sztuki w zestawie)

1 Pełna wydajność standardu USB 3.1 Gen 1 wymaga urządzenia-hosta wyposażonego w port
USB 3.0 lub 3.1.
2 Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash służy do obsługi formatowania i innych
funkcji, co powoduje, że nie jest wykorzystywana 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.
3 Rzeczywista szybkość zależy od parametrów i konfiguracji urządzenia.
4 Wymaga urządzenia hosta z portem USB 3.0.
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