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Xem đặc điểm/thông số 
kỹ thuật ở mặt sau >>

Bộ lưu trữ di động nhỏ gọn và thời trang.
DataTraveler® 109 của Kingston® là ổ USB Flash thời trang giúp 

cho việc kết nối, chia sẻ ảnh, âm nhạc, video, và nhiều thứ nư 

khác ̃a với bạn bè và gia đình trở nên thú vị. Vì Thiết kế không 

nắp, nhỏ̉ gọ̣n củ̉a thiết bị̣ nên nó dễ dàng gắn vào dây đeo và móc 

chìa khóa. Nó là một phụ̣ kiệ̣n tuyệ̣t vờ̀i cho máy tính bà̉n và máy 

tính xách taỷ 

DT109 đi kèm với phần mềm urDrive1 có tính năng quản lý tập tin 

dễ sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm tập tin, tạo thư mục, đổi tên, phân 

loại và theo dõi dung lượng. Thiết bị này cũng có chức năng Photo 

Viewer (Xem hình ảnh) tích hợp sẵn, trình duyệt Web, ứng dụng 

phát nhạc và lưu trữ trực tuyến.

Ổ USB Flash hữu dụng này là một sản phẩm quảng bá tuyệt vời 

cho các doanh nghiệp; lô gô của công ty bạn có thể xuất hiện trên 

thiết bị này để tăng khả năng nhận diện thương hiệu của bạn 2.

DataTraveler 109 được hỗ trợ bởi độ tin cậy nổi tiếng của Kingston, 

năm năm bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.

 >  Thiết kế nghệ thuật nhỏ gọn 
 >  Dễ dàng gắn vào dây đeo hoặc móc chìa khóa
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C Á C  Đ Ặ C  Đ I Ể M / L Ợ I  Í C H

 >Thuận tiện — kích thước bỏ túi giúp việc vận chuyển dễ 
dàng
 >Nạp sẵn1 — phần mềm urDrive (tùy chọn)
 >Thuận tiện — thiết kế nghệ thuật nhỏ gọn 
 >Thời trang — dễ dàng gắn vào 
 >Được bảo đảm — bảo hành năm năm
 >Có thể tùy chỉnh2 — có chương trình co-logo

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T
 >Dung lượng3 4GB, 8GB và 16GB 
 >Kích thước 1.535" x 0,486" x 0,179"  
(39,00mm x 12,35mm x 4,55mm)
 >Nhiệt độ hoạt động 32°F đến 140°F (0℃ đến 60℃)
 >Nhiệt độ bảo quản -4°F đến 185°F (-20℃ đến 85℃)

 Chỉ dành  

 cho Thị trường  

 châu Mỹ Màu sắc

DT109W/4GB DT109W/4GBZ Trắng 

DT109K/8GB DT109K/8GBZ Trắng & Đen

DT109B/16GB DT109B/16GBZ Trắng & Xanh Dương

datatraveler 109

B Ả N G  T Ư Ơ N G  T H Í C H

Hệ Điều hành DT109 urDrive

Windows® 7 √ √

Windows Vista® (SP1,SP2) √ √

Windows XP (SP3) √ √

Mac OS X v.10.5.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

 1 urDrive là tùy chọn. Yêu cầu dịch vụ internet cho một số tính năng và ứng dụng. Các ứng dụng phụ thuộc vào sự sẵn có 
 2 Các điều kiện áp dụng; liên hệ đại diện bán hàng tại địa phương; Chỉ màu đen 
3 Xin lưu ý: Một phần dung lượng bản kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức năng khác và do vậy 

không dùng để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng hiện có thực tế để lưu trữ dữ liệu thấp hơn dung lượng được liệt kê trên các 
sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flash_memory_guide.

TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂTHAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. 
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