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USB 3.0 w kolorowej obudowie.
Pamięć Flash USB Kingston® DataTraveler® czwartej generacji (DTIG4) jest
wyposażona w interfejs USB 3.0 w celu szybkiego i łatwego przesyłania
muzyki, filmów i nie tylko. Praktyczna konstrukcja i modne kolory sprawiają,
że jest to idealne urządzenie do codziennego użytku w pracy, domu, szkole
lub w dowolnym miejscu, w którym korzystasz z danych.
Pamięć jest kompatybilna wstecz z istniejącymi portami USB 2.0, dzięki
czemu użytkownicy standardu 2.0 mogą w przyszłości dokonać migracji do
standardu 3.0 bez konieczności wymiany urządzenia.
Atuty pamięci DTIG4 to pięcioletnia gwarancja, bezpłatna pomoc techniczna
i legendarna niezawodność produktów firmy Kingston.

> Każdej pojemności przypisany jest inny kolor
> Duże, kolorowe oczko umożliwiające
łatwe mocowanie do kółek na klucze
> Praktyczna nasadka zabezpiecza
złącze USB i dane
> Możliwość personalizacji przy użyciu
własnego logo i/lub dowolnych plików

Cechy/dane techniczna na odwrocie >>

DataTraveler Generation 4
CECHY/ZALETY
>>Zgodność — ze standardem USB 3.0
>>Zgodność z dwoma standardami — łączność USB 3.0;
zgodność wsteczna ze standardem USB 2.0
>>Praktyczność — złącze USB jest zabezpieczone nasadką
>>Modny wygląd — dostępne różne kolory zależnie od pojemności:
16 GB — niebieski, 32 GB — czerwony
>>Możliwość oznaczenia dowolnym logo1 — Indywidualizując
pamięci flash USB DataTraveler firmy Kingston przez umieszczenie
na nich swojego logo i/lub plików cyfrowych, można błyskawicznie
zwiększyć rozpoznawalność marki swojej organizacji. Program
indywidualizacji pozwala na tworzenie własnych opakowań,
personalizację profili i kolorów oraz ładowanie zawartości,
a także zapewnia wiele innych opcji.

DANE TECHNICZNE
>>Pojemności2 16 GB, 32 GB.
>>Wymiary 67,3 mm x 21 mm x 10,1 mm
>>Temperatura pracy od 0°C do 60°C

TABELA ZGODNOŚCI
USB 3.03 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1)

√

√

Mac OS X 10.9.x lub nowszy

√

√

Linux 2.6 lub nowszy

√

√

Chrome OS™

√

√

>>Temperatura przechowywania od -20°C do 85°C
>>Gwarancja/pomoc techniczna 5 lat gwarancji, bezpłatna
pomoc techniczna

NUMERY KATALOGOWE
DTIG4/16GB Niebieski
DTIG4/32GB Czerwony

1 W sprawie obowiązujących warunków należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
2 Część podanej pojemności pamięci flash jest używana do obsługi formatowania i innych funkcji, co
powoduje jej niedostępność do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność
dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej informacji
znajduje się w przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy Kingston dostępnym pod adresem
kingston.com/flashguide.
3 Wymagane jest urządzenie z portem USB 3.0.
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