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Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

> Błyskawiczne przesyłanie danych

> Duże pojemności

> Standard USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)

> Nowatorskie wzornictwo 

> Zgodność z wieloma platformami 

Pamięć flash USB HyperX® Savage oferuje niewiarygodne szybkości do 350 MB/s,1 
pozwalając oszczędzić czas podczas otwierania, edytowania i przenoszenia 
plików. Żadnych opóźnień! Pojemności do 512GB2 oznaczają, że nie zabraknie 
miejsca na największe pliki, takie jak filmy, zdjęcia wysokiej rozdzielczości, pliki 
muzyczne i inne dane. Urządzenie jest zgodne ze standardem USB 3.1 Gen 1, 
umożliwiając wykorzystanie portów USB 3.1 w komputerach stacjonarnych 
i notebookach, a także zachowuje zgodność ze starszymi standardami USB 3.0 
i  USB 2.0. Pamięć HyperX Savage cechuje się stylowym wzornictwem: smukła 
czarna obudowa, charakterystyczne czerwone logo HyperX i agresywna stylistyka. 
Została zaprojektowana z myślą o współpracy z wieloma platformami i konsolami 
do gier,3 w tym PS4™, PS3™, Xbox One™ i Xbox 360®.

Mniej czekania, więcej grania.

Pamięć USB HyperX Savage
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 >Niewiarygodnie szybkie przesyłanie danych — Pamięć HyperX 
Savage odczytuje dane z oszałamiającą szybkością 350MB/s, a 
zapisuje z szybkością 250MB/s1 (Model o pojemności 64GB oferuje 
odczyt danych z szybkością 350MB/s i zapis z szybkością 180MB/s). 
Zyskasz błyskawiczny dostęp do danych oraz otwieranie, edytowanie 
i przesyłanie plików bez żadnych opóźnień.  Pojemności do 512GB2 
oznaczają, że nie zabraknie miejsca na największe pliki, takie jak filmy, 
zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, pliki muzyczne i inne dane.  

 >Obsługa standardu USB 3.1 Gen 1 — Pamięć HyperX Savage jest 
zgodna ze standardem USB 3.1 Gen 1 i umożliwia wykorzystanie portów 
USB 3.0 w nowszych notebookach i komputerach stacjonarnych. 

 > Śmiałe wzornictwo — Pamięć ma agresywną stylistykę, doskonale 
pasującą do nowoczesnych komputerów i konsol. Na eleganckiej 
czarnej obudowa widnieje charakterystyczne logo HyperX w kolorze 
czerwony metalik.

 >Zgodność z wieloma platformami — Tej wszechstronnej pamięci 
możesz używać na wielu platformach, w tym na komputerach 
stacjonarnych, notebookach i konsolach do gier3 takich jak PS4™, PS3™, 
Xbox One™ i Xbox 360®. Smukła obudowa umożliwia graczom łatwe 
podłączanie do portów USB w konsolach i szybkie kopiowanie profili.

Pamięć USB HyperX Savage

CECHY i ZALETY

 >Pojemności2 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

 > Szybkość1 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
odczyt 350MB/s, zapis 250MB/s (128GB–512GB) 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) odczyt  
350MB/s, zapis 180MB/s (64GB)

 >Wymiary 76,3mm x 23,48mm x 12,17mm 

 > Temperatura eksploatacyjna 0°C do 60°C

 > Temperatura przechowywania -20°C do 85°C

 >Zgodność wsteczna USB 3.0 i USB 2.0

 > 5 lat gwarancji i bezpłatna pomoc techniczna

DANE TECHNICZNE

1 Szybkość może zależeć od urządzenia, do którego podłączona jest pamięć, oprogramowania i użytkowania.

2 Część podanej pojemności pamięci flash służy do obsługi formatowania i innych funkcji, dlatego nie jest 
dostępna do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność urządzenia dostępna do 
przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej informacji zawiera przewodnik 
po pamięciach flash firmy Kingston, dostępny pod adresem kingston.com/flashguide.

3 Dostępność tej funkcji należy sprawdzić u producenta konsoli.

HXS3/64GB

HXS3/128GB

HXS3/256GB

HXS3/512GB

NUMERY CZĘŚCI

TABELA ZGODNOŚCI

System operacyjny USB 3.1/3.0/2.0

Windows® 10, 8.1, 8 √

Mac OS (wersja 10.10.x lub nowsza) √

Linux (wersja 2.6.x lub nowsza) √

Chrome OS™ √


