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Sự chuyển tiếp sang USB 3.0 với chi phí hợp lý.
Ổ USB Flash DataTraveler® 111 (DT111) của Kingston® tuân thủ theo 

các thông số kỹ thuật của USB 3.0 thế hệ kế tiếp, tận dụng các 

cổng USB 3.0 ở các máy tính xách tay và máy tính để bàn mới. Ổ 

này cho phép bạn nhanh chóng chuyển tất cả dữ liệu của mình, từ 

các tài liệu đến file trình bày, nhạc, ảnh và nhiều hơn nữa. 

Ổ USB Flash 3.0 đầu tiên của Kingston cung cấp dung lượng 8GB, 

DT111 có thiết kế phần cứng, giúp tiết kiệm chi phí. Vì vậy chỉ cần 

một khoản đầu tư nhỏ là có thể chuyển sang trải nghiệm USB 3.0. 

DT111 cũng có khả năng tương thích ngược với các hệ thống USB 

2.0 để tối đa hóa các khoản đầu tư vào máy tính hiện tại và trong 

tương lai. Sản phẩm được bảo hành năm năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn 

phí và có được sự tin cậy nổi tiếng của Kingston.

 >Thiết bị lưu trữ USB 3.0 khởi đầu lý tưởng
 >Từ 8GB đến 64GB

K I N G S t O N . C O M / F L A S H

Lý tưởng cho việc: 
• Sử dụng hàng ngày 
• Lưu trữ tài liệu 
•  Lưu trữ và chuyển nhạc, ảnh, bài trình bày  

và nhiều hơn nữa
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C Á C  Đ Ặ C  Đ I Ể M / L Ợ I  Í C H

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

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

 >Có thể thiết kế theo đơn đặt hàng1 — Có thể đặt in Logo 
lên sản phẩm

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

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 >Dung lượng2 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

 > Kích thước 2.44” x 0,81” x 0,47” (61,83mm x 20,5mm x 12mm)

 >Nhiệt độ hoạt động 32°F đến 140°F (0°C đến 60°C)

 >Nhiệt độ bảo quản -4°F đến 185°F (-20°C đến 85°C)

DT111/8GB

DT111/16GB

DT111/32GB

DT111/64GB
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B Ả N G  T Ư Ơ N G  T H Í C H

Hệ điều hành USB 3.03 USB 2.0

Windows® 8 √ √

Windows® 7 (SP1) √ √

Windows Vista® (SP1, SP2) √ √

Windows XP (SP3) √ √

Mac OS X v.10.6.x + √ √

Linux v.2.6.x +  √ √

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

1 Yêu cầu số lượng tối thiểu. Được thực hiện ở nhà máy. 
2 Xin lưu ý: Một phần dung lượng liệt kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức 

năng khác, 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, hãy truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ 
Flash của Kingston tại kingston.com/Flash_Memory_Guide.

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