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> Interface dupla compatível com portas 
USB Tipo A e USB Tipo C

> Armazenamento extra para dispositivos 
mais novos com portas de expansão 
limitadas

> Altas taxas de transferência de dados de 
até 100MB/s para leitura e 15MB/s para 
gravação

O DataTraveler® microDuo 3C possui interface dupla que funciona com 
portas padrão USB e USB Tipo C®1 . É a maneira perfeita de fornecer até 
128GB de armazenamento extra para os mais avançados smartphones, 
tablets, computadores PC e Mac, que podem ter portas de expansão 
limitadas, sendo mais fácil do que compartilhar arquivos através de 
serviços on-line. É só plugar e usar, ele é rápido, com velocidades de até 
100MB/s para leitura e 15MB/s para gravação3 e ainda possui uma tampa 
giratória para proteger o conector reversível USB Tipo C.

DataTraveler microDuo 3C

Interface dupla para portas USB Tipo A e 
USB Tipo C®.

Características/especificações no verso >>

USB Tipo C

USB Tipo A
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TABELA DE COMPATIBIL IDADE

Sistema Operacional USB  2.0 USB 3.2/
USB3.1/3.03

Windows 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS 

(versão 10.12.x ou superior) 

√ √

Linux v. 2.6.x ou superior √ √

Sist. Oper. Chrome™ √ √

DataTraveler microDuo 3C

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

 >Versátil — O DT microDuo 3C funciona com dispositivos USB Tipo C 
mais novos, como smartphones e tablets, sendo também compatível 
com portas USB Tipo A nos dispositivos host USB existentes. 

 >Armazene mais — Até 128GB de armazenamento extra para os 
mais avançados smartphones, tablets, computadores PC e Mac com 
portas Tipo C.  

 >Rápido — Desempenho USB 3.2 Ger 1 para velocidades de até 
100MB/s e 15MB/s para gravação3 – assim você não espera pela 
transferência de arquivos mais pesados. 

 >Garantia — Para sua tranquilidade, o DataTraveler microDuo 3C tem 
garantia de cinco anos, suporte técnico local gratuito e a reconhecida 
confiabilidade Kingston.

ESPECIFICAÇÕES

 >Capacidades2 32GB, 64GB, 128GB

 >Velocidade3 
–  USB 3.2 Ger 1 32GB–128GB – 100MB/s para leitura

 >Dimensões 29,94 x 16,60 x 8,44 mm

 >  Temperatura de operação 0°C a 60°C

 >  Temperatura de armazenagem -20°C a 85°C

 >Garantia/suporte técnico garantia de 5 anos com suporte 
técnico local gratuito

 >Garantia/suporte Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac 
OS X v.10.12.x ou superior), Linux (v. 2.6.x ou superior), Chrome 
OS™

1 USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum. 
2 Parte das capacidades listadas no dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para formatação 

e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Isso significa que 
a capacidade real de armazenamento de dados é inferior àquela indicada nos produtos. Para mais 
informações, acesse o Guia de memórias Flash da Kingston em kingston.com/flashguide.

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