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Dung lượng cao kết hợp tốc độ cao.
DataTraveler® Ultimate GT của Kingston có các mức dung lượng 1TB và 2TB1
để sao lưu các tập tin sản xuất lớn, giúp bạn thuận tiện hơn khi quay các
video dạng RAW 4K hoặc 8K hay lưu trữ các thư viện phim, nhạc, ảnh độ
phân giải cao và nhiều hơn nữa. Phiên bản 2TB có thể lưu trữ lên đến 70 giờ
video 4K.
DT Ultimate GT có tốc độ USB 3.1 Thế hệ 1 (USB 3.0)2 là 300MB/giây đọc và
200MB/giây ghi3, nhanh hơn ổ cứng gắn ngoài truyền thống. Người dùng
có thể nhanh chóng truy cập, sửa và truyền các tập tin mà không hề có độ
trễ hiệu năng. Ổ có kích thước bỏ túi, vỏ bằng hợp kim kẽm chống sốc để
bảo vệ dữ liệu của bạn ở bất cứ nơi đâu.

> Dung lượng 1TB hoặc 2TB để lưu trữ các
tập tin lớn
> Tốc độ đọc/ghi lớn
> Kích thước bỏ túi với lớp vỏ bảo vệ bằng
hợp kim kẽm

Lật trang để xem tính năng/thông số kỹ thuật >>

DataTraveler Ultimate GT
TÍNH NĂNG/LỢI ÍCH
>>Dung lượng lưu trữ tính theo terabyte — DataTraveler
Ultimate GT có thể sử dụng làm ổ lưu trữ ngoài và lý tưởng để
lưu trữ các thư viện tập tin lớn gồm phim, nhạc, ảnh có độ phân
giải cao, bản kết xuất và hơn thế nữa.
>>Tốc độ cực nhanh — Tốc độ được đánh giá ở mức 300MB/giây
đọc và 200MB/giây ghi3 cho phép người dùng nhanh chóng truy
cập, sửa và truyền các tập tin mà không hề có độ trễ hiệu năng.
>>Kích thước bỏ túi — Có kích thước nhỏ hơn ổ cứng di động, DT
Ultimate GT cho phép bạn lưu trữ lên đến 2TB dữ liệu trong túi.
>>Vỏ kim loại — Lớp vỏ được đúc hợp kim kẽm bền bỉ có khả
năng chống sốc và lý tưởng khi phải mang theo dữ liệu trên
đường di chuyển.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Windows 8

√

√

>>Dung lượng1 1TB, 2TB
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√

Mac OS (v. 10.10.x +)
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√

Linux (v. 2.6.x +)

√

√

Chrome OS™
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>>Tốc độ3
USB 3.1 Gen 12
300MB/giây đọc, 200MB/giây ghi

Hệ điều hành

>>Kích thước 75,18mm x 27mm x 21,02mm

MÃ SẢN PHẨM

>>Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 60°C

DTUGT/1TB
DTUGT/2TB

>>Nhiệt độ bảo quản -20°C đến 85°C
>>Bảo hành/hỗ trợ bảo hành 05 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật
miễn phí

1 Một phần dung lượng ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được dùng để định dạng và cho các chức năng
khác, do vậy không thể dùng để lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn
mức công bố trên sản phẩm. Để tìm hiểu thêm, xem Hướng dẫn về Bộ nhớ Flash của Kingston trên
kingston.com/flashguide.
2 Để USB 3.1 Thế hệ 1 hoạt động, thiết bị chủ phải có cổng USB 3.0 hoặc 3.1.
3 Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng, phần mềm và việc sử dụng máy chủ.
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