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Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır  >>

> Kalabalığın arasında sıyrılan HyperX tasarımı

> Medya içeriği ihtiyaçlarınızı karşılamak için 
16GB - 64GB depolama

> Kesintisiz ve hızlı veri aktarımı için  
USB 3.0 performansı

En yeni oyun tarzı trendlerine uygun, göz alıcı ve oyunu kazanmaya kararlı 

tasarımıyla HyperX® FURY USB Flash sürücüsüne tüm Noob’lar ve pro’lar 

bayılacak. Kapasitesine göre farklı renklerde olan bu sürücü, görüntüsüyle 

rekabeti ezip geçecek ve en yeni PC ve konsolları tamamlarken kalabalığın 

arasından sıyrılmanızı sağlayacaktır.

16GB – 64GB kapasitelerde bulunabilen HyperX FURY, uygun fiyata 90MB/ 

sn okuma ve 30MB/sn yazma olmak üzere yüksek performanslı USB 3.0 

hızları sunar. Tüm HyperX ürünlerinde olduğu gibi, bu ürün de oyunlarınızı 

üst seviyelere taşımak için tasarlanmıştır. Bu ürün beş yıllık garanti ve ücretsiz 

teknik destek kapsamındadır.

Oyunu HyperX farkıyla kazanın.

HyperX FURY USB Flash Sürücü
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*Dahili test temelinde

HyperX FURY USB şunlar  
için idealdir:

•  Dijital medya dosyalarını hızlı şekilde 
depolama ve aktarma

•  Müzik, fotoğraf ve video dosyaları için 
medya oynatma

•  Uygun fiyata yüksek  
performanslı depolama
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1 Uyumluluk ayrıntıları için konsol üreticisine başvurun. PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One yalnızca FAT32 
formatını tanır. Xbox 360, 32GB’a kadar destekler.

2 Gerekli olan minimum değer. Fabrikada gerçekleştirilmiştir.
3 Flash depolama cihazında listelenen kapasitenin bir kısmı formatlama ve diğer fonksiyonlar için 

kullanılır ve bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri 
depolama alanı, ürünlerin üzerinde belirtilenden daha az olacaktır. Daha fazla bilgi için kingston.com/
flashguide adresindeki Kingston Flash Rehberine gidiniz.

4 Hız; ana bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma bağlı olarak değişir.
5 USB 3.0 bağlantı noktası bulunan bir ana bilgisayar gerektirir.
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 > Şık — en yeni bilgisayar ve oyun aygıtlarını tamamlamak için dahili 
anahtar devresi bulunan, keskin hatlara sahip kasa tasarımı

 > Ekonomik — Daha düşük kapasite seçenekleri ile HyperX  
USB performansı

 >Performans — Geriye dönük olarak USB 2.0 ile uyumlu USB 3.0 hızları

 > Tak-Çalıştır — kullanımı kolay, yazılım gerektirmez

 >Konsol uyumluluğu1 — PS3,TM PS4,TM Xbox 360® ve Xbox One ile 
İşlevsellik konsola bağlı olarak değişiklik gösterir.

 >Özelleştirilebilir2 — benzersiz ortak marka için logonuzu ekleyin 

 >Garantili — beş yıl garanti, ücretsiz teknik destek

HyperX FURY USB Flash Sürücü

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

 >Kapasite3 16GB, 32GB, 64GB

 >Hız4 90MB/sn okuma ve 30MB/sn yazma

 >Boyutlar 60,23 mm x 21,40 mm x 9,80 mm 
    Ağırlık: Kanal 8,76 (gr) 
     Ortak logo 8,68 (gr) 

 >Çalıştırma Sıcaklığı 0°C - 60°C

 >Depolama Sıcaklığı -20°C - 85°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

İşletim Sistemi 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™ √ √

UYUMLULUK TABLOSU

HXF30/16GB Kırmızı

HXF30/32GB Mavi

HXF30/64GB Siyah

HYPERX PARÇA NUMARALARI


