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DataTraveler®101 G2 ile bütçe konusunda hassas kullanıcılar, verilerini 

kolayca saklayabilir, bilgisayarlar ve diğer cihazlar arasında taşıyabilir 

ve aktarabilir. DataTraveler 101 G2, kapaksız, döner tasarıma sahiptir 

ve kapasiteye göre birden fazla renkte mevcuttur. Küçük yapısı ile 

ideal kompakt, hafif veri depolama çözümüdür. DataTraveler 101 G2, 

şirketinizin logosu ile özelleştirilebileceğinden1 işinizi ya da kuruluşunuzu 

tanıtmanın harika bir yoludur. 

Kapaksız, döner tasarımlı taşınabilir  
veri depolama.

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

DataTraveler 101 G2

> Kapaksız döner tasarım

> Kompakt yapı

> Özel Logo (co-logo) uygulanabilir1
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DataTraveler 101 G2

ÖZELLIKLER

 >Kapasiteler2 8GB, 16GB, 32GB

 >Boyutlar 57,18mm x 17,28mm x 10,00mm

 >Çalışma Sıcaklığı 0°C ila 60°C

 > Saklama Sıcaklığı -20°C ila 85°C

 >Garanti/destek 5 yıl garanti

 >Kapaksız döner tasarım — Sürücü, kullanılmadığında 

korunması için dönerek açılan ve kapanan tasarıma sahiptir. 

Kaybolabilecek ya da kırılabilecek kapak yoktur.

 >Küçük biçim katsayısı — Kompakt ve hafif DT101 G2, nereye 

giderseniz gidin kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz.

 >Çeşitli renklerde mevcuttur — DT101 G2, kapasiteye göre 

birden fazla renkte mevcuttur.

 >Birden fazla kapasitede mevcuttur — 32GB’a varan kapasiteler 

sayesinde tüm dosyalarınız için idealdir.

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

1 Koşullara bağlıdır; satış temsilcinizle görüşün.
2 Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu 

nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi 
ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki 
Kingston’ın Flash Bellek Rehberine gidin.

UYUMLULUK TABLOSU

PARÇA NUMARALARI

USB 2.0

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 (SP1) √

Windows Vista® (SP2) √

Mac OS X v.10.9.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

Chrome OS™ √

DT101G2/8GB – Kırmızı

DT101G2/16GB – Siyah

DT101G2/32GB – Mor 

Sadece Amerika:

DT101G2/8GBZ – Kırmızı

DT101G2/16GBZ – Siyah

DT101G2/32GBZ – Mor


