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Üstün hız, şık tasarım
Kingston DataTraveler® Elite G2, filmleri, resimleri ve çalışma dosyalarınızı
istediğiniz her yere götürmenizi sağlayacak kadar kapasiteye sahip şık bir
Flash bellektir. Bu bellek, USB 3.1 Gen 13 (USB 3.0) şartnamesinin standartlarıyla
uyumludur ve müthiş performansı ile videoların, fotoğrafların ve diğer büyük
dosyaların transfer edilmesinde zaman kazandırır. Metal kasa, darbelere ve
suya karşı dayanıklı olduğundan verilerinizi yanınızda güvenle taşıyabilirsiniz.
DataTraveler Elite G2, zarif tasarımı ile her türlü uyumlu cihazı tamamlar ve
kullanıcıların gelecekte USB 3.0’a geçiş yapmalarına olanak sağlamak için
USB 2.0 ile geriye doğru uyumludur. Beş yıl garantilidir ve efsanevi Kingston®
güvenirliği ile sunulmaktadır.

> Standart USB 3.1 Gen 1 ve USB 2.0 cihazlara
göre daha hızlı dosya transferi
> Darbelere ve suya karşı dayanıklı metal
kasa ve çıkarılabilir kapak
> LED durum göstergesi

Özellikler/teknik özellikler arka sayfada>>

DataTraveler Elite G2
ÖZELLİKLER/ AVANTAJLAR
> USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) desteği1 — Hızlı dosya erişimi,
düzenlemesi ve transferi.
> Zarif tasarım — her türlü uyumlu cihazı tamamlar.
> LED göstergesi — Belleğinizin etkin olup olmadığını gösterir.
> Metal kasa — Dayanıklı çinko alaşım döküm metal muhafaza,
darbelere ve suya karşı dayanıklıdır ve verilerin taşınması için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
> Kapasiteler2 64GB, 128GB

UYUMLULUK TABLOSU
İşletim Sistemi

> Hız1

USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1

USB 3.1 Gen 13

Windows® 10, 8.1, 8

√

√

64-128GB: 180MB/s okuma, 70MB/s yazma

Mac OS (v.10.10.x +)

√

√

Linux (v.2.6+)

√

√

Chrome OS™

√

√

> Boyutlar 59.37mm x 18,98mm x 10.8mm
> Çalışma sıcaklığı 0°C ile 60°C arası
> Saklama sıcaklığı -20°C ile 85°C arası

KINGSTON PARÇA NUMARALARI

> Garanti/destek 5 yıl garanti

DTEG2/64GB
DTEG2/128GB

1 Hız; ana bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma bağlı olarak değişir.
2 Flash bellekte belirtilen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu
nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi
ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresinden
ulaşabileceğiniz Kingston Flash Kılavuzu’na bakınız.
3 USB 3.1 Gen 1 performansı, bir USB 3.0 ya da 3.1 bağlantı noktalı bir ana makine gerektirir.
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