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DataTraveler 100 G3:

• Thiết bị lưu trữ di động thế hệ tiếp theo  
ngay bây giờ.

• Truyền nhạc, video và nhiều hơn nữa – 
nhanh chóng và dễ dàng!

• Lý tưởng để sử dụng hàng ngày tại nơi  
làm việc, ở nhà hoặc trường học.

32GB – 64GB
READ 100MB/sec*.

*Based on Internal Testing

128GB – 256GB
READ 130MB/sec*.

*Based on Internal Testing

Lật trang để xem tính năng/thông số kỹ thuật >>

Ổ Flash USB DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) của Kingston tuân thủ 

thông số kỹ thuật của USB 3.0.¹ để tận dụng công nghệ trên các máy 

tính xách tay, PC để bàn và thiết bị kỹ thuật số đời mới. Với DT100G3, 

việc lưu trữ và truyền các tài liệu, tài liệu thuyết trình, nhạc, video và 

các nội dung khác dễ hơn bao giờ hết.

DT100G3 có thiết kế bóng đẹp và lợi về chi phí giúp bạn được dùng 

USB 3.0 với một khoản đầu tư nhỏ nhất. Dung lượng từ 32GB-256GB.², 

DT100G3 tương thích ngược với USB 2.0 và được bảo hành năm năm. 

Sản phẩm chuyển tiếp sang USB 3.0  
với chi phí hợp lý.

DataTraveler 100 G3

> Thiết kế nắp trượt và tông chủ màu 
đen hợp thời trang

> Thiết bị lưu trữ USB 3.0 khởi đầu 
lý tưởng¹

> Dung lượng từ 32GB đến 256GB²
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Hệ điều hành USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1⁴

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10.12.x +) √ √

Linux v. 2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √

TÍNH NĂNG/LỢI ÍCH

 > Thiết kế không nắp — Không có nắp để khỏi bị mất hay nhầm 

nắp, chỉ cần trượt để mở và bắt đầu làm việc.

 >USB 3.1 Thế hệ 1 (USB 3.0)¹ — DT100 G3 mang lại tốc độ của USB 3.0.

 >Các mức dung lượng² — Lên đến 256GB để mang theo tất cả mọi 

tập tin bên mình.

 > Tương thích ngược — Có thể sử dụng với cổng USB 3.0 và 2.0.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 >Dung lượng2 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

 > Tốc độ3  32GB, 64GB: 100MB/giây đọc 

128GB, 256GB: 130MB/giây đọc

 >Kích thước 60mm x 21,2mm x10mm

 >Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 60°C

 >Nhiệt độ bảo quản -20°C đến 85°C

BẢNG TƯƠNG THÍCH
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DataTraveler 100 G3

DT100G3/32GB

DT100G3/64GB

DT100G3/128GB

DT100G3/256GB

DT100G3/32GB-2P (2 gói)

DT100G3/64GB-2P (2 gói)

DT100G3/32GB-3P (3 gói)

DT100G3/64GB-3P (3 gói)

1 Để USB 3.1 Thế Hệ 1 hoạt động, thiết bị chủ phải có cổng USB 3.0 hoặc 3.1.

2 Một phần dung lượng đã công bố của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các 
chức năng khác nên không thể dùng để lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ 
hơn mức công bố trên sản phẩm. Để tìm hiểu thêm, xem hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston 
trên kingston.com/flashguide.

3 Tốc độ có thể khác nhau do cấu hình máy chủ và thiết bị. 

4 Yêu cầu một thiết bị chủ có cổng USB 3.0.


