
Interface dupla para máxima compatibilidade

DataTraveler® microDuo™ 3C tem uma interface dupla que funciona com as 

portas USB Tipo-C mais recentes®1 e USB Tipo-A tradicionais. É a maneira ideal de 

liberar espaço no seu smartphone ou tablet com até 256 GB2 de armazenamento 

extra para suas fotos e vídeos. O formato atraente oferece conectividade plug-

and-play conveniente. Transfira arquivos rapidamente entre seus dispositivos 

com velocidades USB 3.2 Gen 1 de até 200 MB/s de leitura3.

Esteja você On-The-Go (OTG⁴) a caminho do trabalho, indo viajar ou apenas 

registrando os melhores momentos, o DT microDuo 3C é o companheiro 

compacto perfeito para fazer backup, armazenar ainda mais e pode ser levado 

aonde quer que você vá.

Mais >>

 › Velocidades de 
transferência de dados 
rápidas de até 200 MB/s³ 
de leitura

 › Conectores duplos 
acomodam portas USB 
Tipo-C e Tipo-A

 › Armazenamento de alta 
capacidade até 256 GB2
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Transferências de alta velocidade entre dispositivos  
—  Desempenho USB 3.2 Gen 1 para velocidades 
de até 200 MB/s — libere espaço no seu dispositivo 
móvel e transfira 1.000 fotos de alta resolução para seu 
computador em menos de um minuto!3

Armazene mais  —  Capacidades de até 256 GB2 para 
armazenamento extra em trânsito4.   

RECURSOS/BENEFÍCIOS

Conectores Duo para máxima compatibilidade  —  
Conectores USB Tipo-C e Tipo-A para compartilhamento 
e armazenamento de arquivos versáteis e confiáveis.

Formato atrativo  —  Tampa giratória colorida para 
proteger o conector USB tipo C reversível.
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1. USB Tipo-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.

2. Parte da capacidade listada em um dispositivo de armazenamento Flash é usada para formatação e outras funções, 
sendo que ela não está disponível para armazenamento de dados. Como tal, a capacidade real disponível para 
armazenamento de dados é menor do que a listada nos produtos. Para obter mais informações, acesse o Guia Flash 
Kingston Memory em Kingston.com/flashguide.

3. A velocidade pode variar devido ao hardware, software e utilização do host.

4. Funciona com dispositivos móveis que suportam a funcionalidade USB-C e On-The-Go (OTG).

CÓDIGO DO PRODUTO

Capacidades2

64GB, 128GB, 256GB

Velocidade3

USB 3.2 Gen 1

Dimensões 
29.94mm x 16.60mm x 8.44mm

Temperatura de operação
0°C~60°C

Temperatura de armazenamento 
-20°C~85°C

Garantia/suporte
5 anos de garantia, suporte técnico gratuito

Compatível com      
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™

ESPECIFICAÇÕES

DataTraveler® microDuo™ 
3C Pendrive 

DTDUO3CG3/64GB

DTDUO3CG3/128GB

DTDUO3CG3/256GB

Sistema de Operação USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11, 10, 8.1 √ √

macOS (v. 10.14.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √

TABELA DE COMPATIBILIDADE


