DataTraveler SE9 G2 USB 3.0
kingston.com/usb

Pendrive 3.0, leve e moderno.
Armazene, transfira e compartilhe até 128 GB de fotos, vídeos e músicas
e muito mais com o pendrive Data Traveler® SE9 G2 da Kingston. Seu
design moderno e sem tampa significa que não há tampa para perder, e
seu formato ultra pequeno combina com qualquer estilo de vida.
O pendrive DataTraveler SE9 G2 agora oferece maiores velocidades USB
3.0 para economizar tempo quando você transfere, compartilha ou
armazena arquivos. Sua estrutura em metal durável, campeão de vendas,
pode ser personalizada adicionando seu logotipo e/ou arquivos digitais
para promover sua organização ou marca.
O DataTraveler SE9 G2 tem garantia de cinco anos, suporte técnico local
gratuito e a reconhecida confiabilidade Kingston.®

8GB-16GB

> Design sem tampa moderno e funcional

> Desempenho USB 3.0 para rápida
transferência de dados

> Até 128 GB de capacidade para levar seus
arquivos digitais aonde você for

16GB

Standard*

PARA LEITURA
100MB/sec.*

*Based on Internal Testing

*Baseado em testes internos

32GB-128GB

READ
WRITE
100MB/sec.* 15MB/sec.*
*Based on Internal Testing

32GB–128GB

PARA
LEITURA
100MB/sec.*

PARA
GRAVAÇÃO

15MB/sec.*

*Baseado em testes internos

Características/especificações no verso >>

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS
>>Rápido — Velocidades USB 3.0 para economizar tempo ao transferir,
compartilhar ou armazenar arquivos
>>Compacto — formato ultra pequeno sem tampa
>>Durável — design moderno em metal com argola integrada
>>Programa Co-Logo de Personalização disponível1— personalize
os pendrives DataTraveler da Kingston adicionando seu logotipo e/
ou arquivos digitais e aumente instantaneamente o reconhecimento
da sua organização. O Programa de Co-Logo de Personalização

TABELA DE COMPATIBILIDADE

oferece embalagens exclusivas, perfis personalizados, ajustes de cor,
carregamento de conteúdo e muito mais, tudo através de um pedido

Sistema Operacional

simples e prático

USB 3.03

USB 2.0

Windows® 10

Sim

Sim

Windows 8.1

Sim

Sim

Windows 8

Sim

Sim

>>Capacidades 2 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Windows 7 (SP1)

Sim

Sim

>>Velocidade 4 16GB: 100MB/s para leitura

Mac OS X v.10.9.x
ou superior

Sim

Sim

Linux v.2.6.x
ou superior

Sim

Sim

Chrome OS™

Sim

Sim

>>Garantia — cinco anos de garantia, suporte técnico local gratuito

ESPECIFICAÇÕES

			
			

32GB–128GB: 100MB/s para leitura, 			
15MB/s para gravação

>>Dimensões 45.00mm x 12.2mm x 4.6mm
>>Temperatura de operação 0°C a 60°C

NÚMEROS DE PEÇAS KINGSTON

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

DTSE9G2/16GB
DTSE9G2/32GB
DTSE9G2/64GB
DTSE9G2/128GB
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Quantidade mínima requerida. Realizada na fábrica.
Parte das capacidades listadas no dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para formatação e
funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Isso significa que a 		
capacidade real de armazenamento de dados é inferior à discriminada nos produtos. Para mais
informações, consulte o Guia de memórias Flash da Kingston em kingston.com/flashguide.
Requer um dispositivo host com uma porta USB 3.0
A velocidade pode variar de acordo com o hardware do host, software e uso.
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