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Menos espera, mais jogo.
A unidade Flash USB HyperX® Savage oferece extraordinária velocidade de até
350MB/s1, o que economiza tempo durante transferências de arquivo e permitir
acessar, editar e transferir arquivos rapidamente da unidade sem nenhuma
interrupção no desempenho. Capacidades de até 512GB2 proporcionam muito
espaço para grandes arquivos digitais como filmes, imagens de alta resolução,
música e muito mais. É compatível com as especificações USB 3.1 Ger 1
para aproveitar as portas USB 3.1 de computadores e notebooks e também
é compatível com a tecnologia anterior USB 3.0 e USB 2.0. HyperX Savage é
uma unidade com design diferenciado, com uma fina estrutura preta e o logo
exclusivo HyperX em vermelho trazendo um visual mais agressivo. É projetado
para funcionar em diversas plataformas e consoles de jogos3, incluindo PS4™,
PS3™, Xbox One™ e Xbox 360®.

> Velocidade de transferência extremamente alta
> Altas capacidades
> Funcionalidade USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)
> Design diferenciado
> Compatibilidade com múltiplas plataformas

Características/especificações no verso >>

Unidade USB HyperX Savage
RECURSOS/BENEFÍCIOS
>>Velocidade de transferência extremamente alta — o HyperX
Savage oferece incríveis velocidades de transferência de 350MB/s para
leitura e 250MB/s para gravação1 (o modelo de 64GB oferece 350MB/s
para leitura e 180MB/s para gravação) para economizar tempo e
permitir que você acesse rapidamente os arquivos sem interrupção
no desempenho. Capacidades de até 512GB2 proporcionam muito
espaço para armazenar grandes arquivos, incluindo filmes, imagens de
alta resolução, músicas, jogos e muito mais
>>Funcionalidade USB 3.1 Ger 1 — o HyperX Savage é compatível com
as especificações USB 3.1 Ger 1 para permitir que você tire vantagem das
portas USB 3.0 dos computadores e notebooks mais atuais
>>Design diferenciado — esta unidade tem um visual mais agressivo
que complementa os PCs e consoles mais modernos. Sua estrutura
preta brilhante é acentuada com o logo HyperX exclusivo em
vermelho metálico
>>Compatibilidade com múltiplas plataformas — use esta versátil
unidade em múltiplas plataformas, como computadores, notebooks e
consoles de jogos3, incluindo PS4™, PS3™, Xbox One™ e Xbox 360®. Seu
design fino se adapta em portas USB de consoles, permitindo que os
usuários do console transfiram rapidamente seus perfis
ESPECIFICAÇÕES
>>Capacidades2 64GB, 128GB, 256GB, 512GB
>>Velocidade1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350MB/s para Leitura, 250MB/s para Gravação (128GB–512GB)
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350MB/s para Leitura, 180MB/s para Gravação (64GB)
>>Dimensões 76,3 x 23,48 x 12,17 mm

TABELA DE COMPATIBILIDADE
Sistema Operacional

USB 3.1/3.0/2.0

Windows® 10, 8.1, 8,
7 (SP1)

√

Mac OS X v.10.9.x+

√

Linux v.2.6.x +

√

Chrome OS™

√

NÚMERO DA PEÇA
HXS3/64GB
HXS3/128GB
HXS3/256GB
HXS3/512GB

>>Temperatura de Operação 0°C a 60°C
>>Temperatura de Armazenagem -20°C a 85°C
>>Compatível com a tecnologia anterior USB 3.0 e USB 2.0
>>Garantia de 5 anos com suporte técnico local gratuito

1 A velocidade pode variar de acordo com o hardware, software e mesmo tipo de uso.
2 Parte da capacidade mencionada em um dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para a formatação e
outras funções e não está disponível para o armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade real de
armazenamento de dados é inferior à discriminada nos produtos. Para mais informações, acesse o Guia Flash
da Kingston em kingston.com/flashguide.
3 Verifique com o fabricante do console a compatibilidade com este recurso.
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