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Niespotykana szybkość, stylowy wygląd
Oferowane przez firmę Kingston urządzenie DataTraveler® Elite G2 to
stylowa pamięć flash o pojemności wystarczającej do bezproblemowego
przenoszenia filmów, zdjęć i plików służbowych. Ta pamięć zgodna jest
ze specyfikacją USB 3.1 Gen 13 (USB 3.0) i oferuje doskonałą wydajność
i pozwala oszczędzać czas podczas przenoszenia filmów, zdjęć i innych
dużych plików. Metalowa obudowa jest wstrząso- i wodoodporna, co
gwarantuje bezpieczeństwo plików w każdej sytuacji.
Eleganckie wzornictwo pamięci DataTraveler Elite G2 pasuje świetnie
do wszystkich kompatybilnych urządzeń, a zgodność ze starszym
standardem USB 2.0 pozwala poczekać z modernizacją do standardu
USB 3.0. Pamięć jest objęta pięcioletnią gwarancją, bezpłatną pomocą
techniczną i charakteryzuje ją legendarna niezawodność produktów
firmy Kingston®.

> Przenoszenie plików szybsze niż
w standardowych urządzeniach
USB 3.1 Gen 1 i USB 2.0
> Wodo- i wstrząsoodporna metalowa
obudowa ze zdejmowaną nasadką
> Wskaźnik LED stanu pamięci

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

DataTraveler Elite G2
CECHY I ZALETY
>>Obsługa standardu USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Błyskawiczna
edycja, przesyłanie i dostęp do plików.
>>Elegancki wygląd — Dopasowanie wzornictwa do
kompatybilnych urządzeń.
>>Wskaźnik LED — Widoczna aktywność pamięci.
>>Metalowa obudowa — Wytrzymała obudowa ze stopu cynku
zapewnia odporność na wstrząsy i wodę oraz chroni dane
w każdej sytuacji.

TABELA ZGODNOŚCI

DANE TECHNICZNE

Systemów Operacyjnych

USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1

>>Pojemności 32GB, 64GB, 128GB

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

√

√

>>Prędkość1 USB 3.1 Gen 13

Mac OS (10.9.x lub nowszy)

√

√

32 GB: odczyt 180 MB/s, zapis 50 MB/s

Linux (2.6.x lub nowszy)

√

√

64–128 GB: odczyt 180 MB/s, zapis 70 MB/s

Chrome™ OS

√

√

2

>>Wymiary 59,37 mm x 18,98 mm x 10,8 mm
>>Temperatura pracy od 0°C do 60°C

NUMERY KATALOGOWE

>>Temperatura przechowywania od -20°C do 85°C

DTEG2/32GB

>>Gwarancja/pomoc techniczna 5-letnia gwarancja z bezpłatną

DTEG2/64GB
DTEG2/128GB

pomocą techniczną

1 Szybkość może się różnić w zależności od urządzenia hostującego, oprogramowania i wykorzystania.
2 Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash jest używana do obsługi formatowania
i innych funkcji i jest niedostępna do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista
pojemność urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na
produktach. Więcej informacji można uzyskać pod adresem kingston.com/flashguide.
3 Osiągnięcie wydajności USB 3.1 Gen 1 wymaga urządzenia hostującego z portem USB 3.0 lub 3.1.
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