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Tabletler ve akıllı telefonlar için genişletilmiş   
saklama alanı.

Kingston DataTraveler® microDuo Flash sürücüleri, USB OTG (On-The-Go) işlevini 
destekleyen tabletler ve akıllı telefonlar için küçük, kullanışlı bir şekilde ek saklama 
alanı sağlıyor. USB OTG standartları, mobil cihazların doğrudan desteklenen USB 
cihazlara bağlanmasını sağlar.

DataTraveler microDuo Flash sürücüleri, genellikle cihazların şarj edilmesi 
için kullanılan microUSB bağlantı noktalarının 64GB'a varan ek saklama alanı 
için genişleme yuvası olarak kullanılmasına izin verir. Yolculuk sırasında büyük 
dosyaların saklanması için ideal olan DTDUO, microSD bağlantı noktasına 
sahip olmayan tabletler ve akıllı telefonlar için bir mobil cihazdaki ekstra dahili 
depolama alanına kıyasla GB başına daha düşük bir fiyatla tak-çalıştır işlevi sunar.

Akıllı telefonlar ve tabletler HD video kaydederken ve yüksek çözünürlüklü 
fotoğraflar çekerken, bu cihazların üzerindeki alan hiç olmadığı kadar hızlı 
biçimde dolmaya başlar. DTDUO Flash sürücüleri, kullanıcıların dosyaları, 
fotoğrafları, videoları ve diğer dosyaları, PC'ye bağlanmadan taşımalarını sağlar1 
- içerikleri boşaltmak ya da yedeklemek için. Büyük dosyaların mobil cihazlar 
arasında paylaşılması, internet üzerindeki bulut hizmetlerin kullanılmasından 
daha kolaydır. Verilerin cihaz ile PC arasında aktarılması için bir kabloya ihtiyaç 
yoktur.

USB 2.0 ya da USB 3.0 sistemlerinde bulunan DT microDuo Flash sürücüleri, 
küçüktür, hafiftir ve kolayca her yere taşınabilir. Ayrıca zarif tasarımı ile her türlü 
mobil cihazı tamamlar. Döner kapağı microUSB konektörünün zarar görmesini 
önler.

DataTraveler microDuo Flash sürücüler beş yıl garantilidir, ücretsiz teknik destek 

ve efsanevi Kingston® güvenirliği ile sunulmaktadır.

 > Birleşik USB ve microUSB Flash sürücüsü
 > Mobil cihazınız için ekstra depolama alanı
 > Küçük biçim katsayısı USB OTG desteğine sahip 

Android™ 4.0+ cihazlar için

KINGSTON.COM/USB

DataTraveler microDuo
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UYUMLULUK TABLOSU

KINGSTON PARÇA NUMARALARI

   Android robot, Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan çalışmalardan üretilmiş ya da değiştirilmiştir 
ve Creative Commons 3.0 Attribution Lisansı'nda açıklanan koşullara göre kullanılmıştır. Google Play, 
Google Inc.'nin ticari markasıdır.

1 Dosya aktarımı için dosya yöneticisi uygulaması gerekmektedir. Free ES File Explorer uygulamasını 
Google Play™'den indirebilirsiniz.

2 Flash depolama cihazında listelenen kapasitenin bir kısmı formatlama ve diğer fonksiyonlar için kullanılır 
ve bu nedenle veri depolama 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.

3 Bilgisayar donanımı, yazılımı ve kullanımına göre hız farklılık gösterebilir.

4 Bir USB 3.0 bağlantı noktasına sahip sunucu cihaz gerektirir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

 >  USB OTG (On-The-Go) — microUSB bağlantı noktasına 
sahip belirli telefonlarda/tabletlerde barındırıcı (host) işlevinin 
kullanılmasını sağlayarak Kingston DT microDuo gibi USB 
cihazlara bağlantı olanağı sunan bir standarttır.  

 > 2'si 1 arada — dosyaların akıllı telefonlar, tabletler ve 
bilgisayarlar arasında kolayca aktarılması için microUSB ve USB 
konektörleri

 >  Tak-Çalıştır — standart bir USB Flash sürücüye bağlanıyormuş 
kadar kolayca bağlanın 

 >  Rahat — kolay taşıma için çok küçük, cep boyu tasarım

 >  Hız — Mevcut cihazlarını tamamlamak için USB 2.0 ya da USB 3.0 
modelleri mevcuttur

TEKNİK ÖZELLİKLER

 > Kapasiteler2 
• USB 2.0:  8GB, 16GB, 32GB, 64GB

 • USB 3.0:  16GB, 32GB, 64GB

> Hız3 
• USB 2.0: Standart

 • USB 3.04: 16GB — 70MB/s okuma, 10MB/s yazma                             
  32GB-64GB — 70MB/s okuma, 15MB/s yazma

 > Boyutlar 27,63mm x 16,46mm x 8,56mm

 > Çalışma Sıcaklığı 0°C ile 60°C arası

 > Saklama Sıcaklığı -20°C ile 85°C arası

 > Garanti/destek 5 yıl garanti

USB 3.04 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8,  
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


