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> Thiết kế đậm chất game thủ của HyperX khiến 
bạn nổi bật trước đám đông

 > Dung lượng lưu trữ từ 16GB đến 64GB đáp 
ứng các nhu cầu về nội dung phương tiện  
của bạn 

 > Hiệu suất của USB 3.0 giúp truyền dữ liệu  
luôn mượt mà

Những game thủ chuyên nghiệp và những tay chơi mới đều muốn sở 

hữu USB Flash HyperX® FURY với thiết kế mạnh mẽ và đậm chất game thủ, 

tương thích với các xu hướng chơi game mới nhất. Màu sắc đa dạng với 

nhiều mức dung lượng khác nhau, thiết kế của HyperX FURY khiến đối thủ 

mờ nhạt và giúp bạn nổi bật trước đám đông, đồng thời còn là thiết bị bổ 

trợ hoàn hảo cho máy tính và thiết bị chơi game mới nhất.  

Hiện sẵn có ở các mức dung lượng từ 16GB–64GB, HyperX FURY có cổng 

USB 3.0 hiệu năng cao với tốc độ đọc là 90MB/giây và ghi là 30MB/giây 

với mức giá rất cạnh tranh. Giống như tất cả các sản phẩm của HyperX, 

HyperX FURY được thiết kế để đưa khả năng chơi game của bạn lên tầm 

cao mới. Được bảo hành năm năm và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.

Chiến thắng theo phong cách HyperX.
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USB HyperX FURY lý tưởng để:

•  Lưu trữ nhanh và truyền tệp  
phương tiện

•  Phát lại các tập tin phương tiện như 
nhạc, ảnh và video

•  Lưu trữ hiệu năng cao với mức giá  
phải chăng
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USB Flash HyperX FURY

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH
 >Phong cách — thiết kế vuông thành sắc cạnh có kèm theo móc 
treo chìa khóa để bổ trợ hoàn hảo cho các máy tính và thiết bị 
chơi game mới nhất

 >Giá cả phải chăng — USB HyperX hiệu năng cao với các tùy 
chọn dung lượng thấp hơn

 >Hiệu năng — tốc độ USB 3.0, tương thích ngược với USB 2.0

 >Cắm và Chạy — dễ sử dụng, không cần cài phần mềm

 >Khả năng tương thích với các thiết bị chơi game1 — với PS3TM, 
PS4TM, Xbox 360® và Xbox One chức năng đa dạng theo thiết bị 
chơi game.

 >Có thể tùy chỉnh2 — thêm logo của bạn để cùng có nhãn hiệu 
độc đáo

 >Được bảo hành — bảo hành năm năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 >Các mức dung lượng3 16GB, 32GB, 64GB

 > Tốc độ4 90MB/giây đọc và 30MB/giây ghi

 >Kích thước 60.23 mm x 21.40mm x 9.80mm  

         Trọng lượng : Channel 8.76 (gam) 

         Cologo 8.68 (gam)

 >Nhiệt độ vận hành 0°C đến 60°C

 >Nhiệt độ bảo quản -20° đến 85°C

MÃ SẢN PHẨM HYPERX

HXF30/16GB Màu đỏ

HXF30/32GB Màu lam

HXF30/64GB Màu đen

1 Tham khảo thông số của nhà sản xuất thiết bị chơi game để biết thêm chi tiết về khả năng tương 
thích. PS3, PS4, Xbox 360 và Xbox One chỉ nhận dạng được định dạng FAT32. Xbox 360 hỗ trợ lên  
tới 32GB.

2 Yêu cầu số lượng tối thiểu. Được thực hiện ở nhà máy.
3 Một phần dung lượng liệt kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức năng 

khác, không dùng để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng thực tế để lưu trữ dữ liệu thấp hơn dung 
lượng được liệt kê trên các sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ 
Flash của Kingston tại kingston.com/flashguide.

4 Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng, phần mềm và việc sử dụng của máy chủ.
5 Yêu cầu cần có một thiết bị chủ tích hợp cổng USB 3.0.

BẢNG TƯƠNG THÍCH

Hệ điều Hành 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™ √ √


