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แฟลชไดรฟ์ HyperX FURY USB

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูจากด้านหลัง >>

>  HyperX ที่ออกแบบให้ดูดุดันแตกต่างจาก  
คนอื่น ๆ

>   ความจุขนาด 16-64GB ตรงกับความต้องการ  
ในการจัดเก็บข้อมูลของคุณ 

 >  รองรับมาตรฐาน USB 3.0 ทำาให้  
ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างราบรื่น

ท้ังมือใหม่และมือโปรต่างเลือกใช้แฟลชไดรฟ์ HyperX® FURY USB กับ

ตัวเคสท่ีออกแบบมาได้อย่างดุดันและโดดเด่นเหมาะสำาหรับเกมเมอร์ตัว

จริง มีจำาหน่ายหลายสีตามความจุ รูปลักษณ์ท่ีดุดันช่วยให้ลุ้นไปกับการ

แข่งขัน และยังทำาให้โดดเด่นจากผู้เล่นคนอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังช่วยเสริม

ความโดดเด่นให้กับเคส PC และเคร่ืองเล่นเกมรุ่นใหม่ ๆ  

HyperX FURY มีจำาหน่ายขนาด 16GB-64GB รองรับมาตรฐาน USB 3.0 

ความเร็วในการอ่าน 90MB/s เขียน 30MB/s ในราคาท่ีคุ้มค่า ผลิตภัณฑ์

ไม่แตกต่างจาก HyperX ตัวอ่ืน ๆ ท่ีเน้นออกแบบมาสำาหรับเกมเมอร์โดย

เฉพาะเพ่ือสร้างประสบการณ์ความประทับใจอีกระดับ รับประกันห้าปีพร้อม

บริการทางเทคนิคฟรี

คว้าชัยชนะในแบบ HyperX

90

ความเร ็ว

*ข้อมูลจากการทดสอบภายในบริษัท

เขียนอ่าน

HyperX FURY USB เหมาะอย่างย่ิง
สำาหรับ:

• ผู้ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บและโอนข้อมูล    
 ไฟล์ดิจิตอลที่รวดเร็ว

•  ผู้ที่ต้องการเปิดเล่นเพลง ภาพถ่าย  
และวิดีโอ

•  ผู้ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ประสิทธิภาพสูง ในราคาย่อมเยา
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แฟลชไดรฟ์ HyperX FURY USB

คุณสมบัต/ิ ข้อด
 >มีสไตล ์— เคสออกแบบให้ดูทันสมัยพร้อมห่วงคล้องกุญแจในตัว

เพื่อความสะดวกสำาหรับคล้องกับอุปกรณ์ประมวลผลและเครื่อง

เล่นเกมรุ่นใหม่ ๆ 

 >ประหยัด — ประสิทธิภาพระดับ HyperX USB ในช่วง ความจุท่ีต่ำากว่า

 >ประสิทธิภาพ — รองรับมาตรฐาน USB 3.0 และ รองรับ USB 2.0 รุ่นเก่า

 >Plug and Play — ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ 

 > รองรับกับเครื่องเล่นเกม1 — ใช้งานได้กับ PS3™, PS4 ™, Xbox 

360® และ Xbox One ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ใช้

 >กำาหนดรูปแบบได้ตามต้องการ2 — เพิ่มโลโก้ของคุณเพื่อนำา

เสนอแบรนด์ร่วมอย่างโดดเด่น

 > รับประกันการใช้งาน — รับประกันห้าปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟร

รายละเอียดทางเทคนิค

 >ความจ3ุ 16GB, 32GB, 64GB

 >ความเร็ว4 90MB/s สำาหรับการอ่านและ 30MB/s สำาหรับการเขียน

 >ขนาด 60.23 x 21.40 x 9.80 มม. 

   น้ำาหนัก:  ตามช่องทางจัดจำาหน่าย 8.76 (ก.) 

   โลโก้ร่วม 8.68 (ก.)

 >อุณหภูมิการทำางาน 0°C ถึง 60°C

 >อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20° ถึง 85°C
เลขชิ้นส่วน HYPERX
HXF30/16GB แดง

HXF30/32GB น้ำาเงิน

HXF30/64GB ดำา

1 ด รูายละเอ ยีดการรองร บัการทำางานจากผ ูผ้ล ติเคร ือ่งเลน่ PS3, PS4, Xbox 360 และ Xbox One 
รองร บัเฉพาะ FAT32 เทา่น ั น้ Xbox 360 รองร บัพ ื น้ท ีส่ งูสดุ 32GB

2 ปร มิาณข ั น้ต่ ำาท ีก่ ำาหนด จดัการจากโรงงาน
3 ความจทุ ี ร่ะบบุางสว่นบนอปุกรณจ์ดัเก บ็ขอ้ม ลูแบบแฟลช ถ กูน ำาไปใช ใ้นการฟอรแ์มตและฟ งักช์ ั ่

นอ ื น่ๆ จ งึไมส่ามารถใช ใ้นการจดัเก บ็ขอ้ม ลูได ้ ดงัน ั น้ความจทุ ีแ่ทจ้ร งิส ำาหร บัจดัเก บ็ขอ้ม ลูอาจ
นอ้ยกวา่ท ีแ่จง้ในต ัวผล ติภณัฑ ์ ด รูายละเอ ยีดเพ ิม่เต มิไดจ้ากค ูม่ อืหนว่ยความจำาแฟลชเมมโมร ีข่อง 
Kingston ท ี ่ Kingston.com/flashguide

4 ความเร ว็อาจแตกตา่งกนัไปเน ือ่งจากฮารด์แวร ์ ซอฟตแ์วรแ์ละการใชง้าน
5 ตอ้งใชอ้ปุกรณ์โฮสตท์ ี ม่ พีอรต์ USB 3.0

ตารางการรองรับการทำางาน

ระบบปฏิบัติการ USB 2.0 USB 3.05

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Windows Vista® (SP2) √ √

Mac OS X v.10.8.x+ √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √


