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Güvenilir ve taşınabilir veri depolama cihazı
Kingston DataTraveler® 104 (DT104) USB 2.0 Flash sürücü, birçok tüketici
için uygun maliyetli bir veri depolama çözümüdür. Bu güvenilir ve şık
siyah sürücü, günlük belgeleri ve medya dosyalarını saklamak ve aktarmak
için idealdir. Kayar kapaklı tasarım, USB konektörünün güvenli biçimde iç
kısımda kalmasını sağlar ve kapağın kaybolmasını önler. Veri depolama
gereksinimlerinizi karşılamak için 16GB-64GB1 kapasitelerde sunulmaktadır.

> 5Kolayca taşınabilir yapı
> Şık kayar kapaklı tasarım
> 16GB - 64GB arası kapasite1
> 5 yıl garanti

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

DataTraveler® 104
ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR
>>Taşınabilir ve kullanışlı — DT104, kolay taşınabilmesi için
cep boyundadır.
>>Şık kayar kapaklı tasarım — Kayar kapaklı tasarıma ve şık siyah
muhafazaya sahiptir.
>>Birden fazla kapasite — Tüm dosyalarınızı yanınızda taşımanız
için 64GB1’a varan kapasite.
>>Güvenilir veri depolama — DT104, USB 2.0 arayüzü sayesinde
birçok cihaz tarafından desteklenmektedir.

TEKNIK ÖZELLIKLER
>>Kapasiteler1 16GB, 32GB, 64GB

UYUMLULUK TABLOSU

>>Hız2 USB 2.0 hızları

İşletim Sistemi

Dosya Aktarımı

>>Boyutlar 69,62mm x 22,14mm x 12,76mm

Windows® 10

√

>>Ağırlık 11g

Windows® 8.1

√

>>Çalışma sıcaklığı 0°C ~ 60°C

Windows® 8

√

>>Saklama sıcaklığı -20°C ~ 85°C

Windows® 7 (SP1)

√

>>Garanti/destek 5 yıl garanti

Mac OS (v. 10.10.x +)

√

>>Tüm İşletim Sistemleri Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1),
Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS

Linux (v. 2.6.x +)

√

Chrome™ OS

√

PARÇA NUMARALARI
DT104/16GB
DT104/32GB
DT104/64GB

1. Flash bellekte belirtilen 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.
2. Kullanılan makinenin donanımı, yazılım ve kullanıma göre hız farklılık gösterebilir.
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