
Lật trang để xem thông tin kỹ thuật >>

DataTraveler 101 Generation 3

USB 3.0 nhỏ gọn, tiện lợi.
Sản phẩm DataTraveler®101 G3 của Kingston® là một USB 3.0 Flash thời 

trang và nhỏ gọn với thiết kế xoay tròn. Hiện có nhiều màu sắc khác 

nhau tùy theo dung lượng, chiếc ổ không nắp này mang đến cho bạn từ 

16GB đến 128GB để lưu trữ nội dung phương tiện hoặc các tập tin quan             

trọng khác.

Tùy biến ổ DataTraveler 101 G3 bằng cách thêm logo của công ty bạn và/

hoặc các tập tin kỹ thuật số1 để tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Việc 

đặt hàng rất đơn giản và thuận tiện.

DataTraveler 101 G3 được bảo hành năm năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và 

có được độ tin cậy nổi tiếng của Kingston.

 >Thiết kế xoay không nắp thời trang
 >Có nhiều màu sắc theo dung lượng
 >  Dung lượng 16GB–128GB để lưu trữ nội dung 
phương tiện của bạn
 >  Có thể tùy biến với logo và/hoặc các tập tin kỹ 
thuật số của bạn

K I N G S T O N . C O M / U S B

Tình trạng sẵn có trong khu vực
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Đ ẶC  Đ I Ể M / T I Ệ N  Í C H

 > Tuân thủ — các thông số kỹ thuật của USB 3.0

 >Khả năng tương thích kép — khả năng kết nối USB 3.0, 
tương thích ngược với USB 2.0

 > Thuận tiện — thiết kế xoay tiện lợi để dễ dàng di chuyển

 >Hấp dẫn — sẵn có với nhiều màu theo dung lượng

 >Có chương trình Co-Logo1 — tùy biến USB Flash 
DataTraveler của Kingston bằng cách thêm logo của bạn và/
hoặc các tập tin kỹ thuật số để ngay lập tức tăng khả năng 
nhận diện thương hiệu của công ty bạn. Chương trình Thiết 
kế theo đơn đặt hàng đem lại khả năng đóng gói độc đáo, 
thông tin tùy chỉnh, điều chỉnh màu sắc, tải nội dung và hơn 
thế nữa với việc đặt hàng dễ dàng và thuận tiện.

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

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H UẬT

 >Dung lượng2 — 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

 >Kích thước — 55mm x 22.3mm x 9.5mm

 >Nhiệt độ hoạt động — 0°C đến 60°C

 >Nhiệt độ bảo quản — -20°C đến 85°C

DataTraveler 101 Generation 3

B Ả N G  T Ư Ơ N G  T H Í C H

DT101G3/16GB Xanh lam

DT101G3/32GB Đỏ

DT101G3/64GB Đen

DT101G3/128GB Trắng

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

Hệ điều hành USB 3.03 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1), 
Vista®(SP2)

√ √

Mac OS X v. 10.8.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √

1 Các điều kiện đi kèm; liên hệ đại diện bán hàng tại địa phương.
2 Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng khác và vì thế không 

dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức công bố trên sản phẩm. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flashguide.

3 Yêu cầu cần có một thiết bị chủ tích hợp cổng USB 3.0.
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