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Özellikler/teknik özellikler arka sayfada>>

> Çok yüksek transfer hızları

> Yüksek kapasiteler

> USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) işlevselliği

> Trendleri belirleyecek tasarım 

> Çoklu platformlarla uyumlu 

HyperX® Savage USB Flash bellek, 350MB/s’ye1 varan hızları ile dosya transferleri 
sırasında zamandan tasarruf etmenizi, herhangi bir gecikme olmadan dosyalara 
kolayca erişmenizi, onları düzenlemenizi ve transfer etmenizi sağlar. 512GB’a2 
varan kapasiteleri ile filmler, yüksek çözünürlüklü görüntüler, müzikler gibi 
büyük dijital dosyalar için geniş alan sağlar. USB 3.1 Gen 1 standartlarıyla 
uyumlu olması sayesinde masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardaki USB 3.1 bağlantı 
noktalarından yararlanırken aynı zamanda USB 3.0 ve USB 2.0 ile geriye doğru 
uyumludur. HyperX Savage, zarif siyah kasası, ikonik kırmızı HyperX logosu ve 
etkileyici görünümü ile şık bir bellektir. Birden fazla platformda ve  PS4™, PS3™, 
Xbox One™ ve Xbox 360® gibi oyun konsollarında3çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Daha az bekleme, daha fazla oyun.

HyperX Savage USB Bellek
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 >Çok yüksek transfer hızları hızlar HyperX Savage 350MB/s okuma 
ve 250MB/s yazmaya varan müthiş hızları1 (64GB’lık model 350mB/s 
okuma ve 180MB/s yazma hızlarına sahiptir) ile zaman kazanmanızı 
ve dosyalarınıza performans gecikmesi olmadan ulaşmanızı sağlar.  
512GB’a2 varan kapasiteleri ile filmler, yüksek çözünürlüklü görüntüler, 
müzikler, oyunlar gibi büyük dijital dosyalar için geniş alan sağlar.  

 >USB 3.1 Gen 1 işlevselliği — HyperX Savage, yeni dizüstü 
ve masaüstü bilgisayarlardaki USB 3.0 bağlantı noktalarından 
yararlanabilmenizi sağlamak için USB 3.1 Gen 1 şartnamelerine  
uygun olarak tasarlanmıştır. 

 >Cesur tasarım — Bu şık bellek, en yeni PC’leri ve konsolları 
tamamlayan iddialı bir görünüme sahiptir. Zarif siyah kasası, metalik 
kırmızı renkte HyperX logosu ile dikkat çekici bir tarz kazanır.

 >Birden fazla platformla uyumluluk — Bu çok yönlü belleği 
masaüstü, dizüstü bilgisayarlar ve PS4™, PS3™, Xbox One™ ve Xbox 360® 
gibi oyun konsollarında3kullanabilirsiniz. İnce tasarımı ile konsolların dar 
USB bağlantı noktalarına takılabilir ve konsol kullanıcılarının profillerini 
hızla aktarmalarını sağlar.
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ÖZELLİKLE/AVANTAJLAR

 >Kapasiteler2 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

 >Hız1 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
350MB/s okuma , 250MB/s yazma (128GB–512GB) 
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 
350MB/s Okuma, 180MB/s yazma (64GB)

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

 >Çalışma sıcaklığı 0°C ile 60°C arası

 > Saklama sıcaklığı -20°C ile 85°C arası

 >USB 3.0 ve USB 2.0 ile geriye doğru uyumludur

 > 5 yıl garanti ve ücretsiz teknik destek

TEKNİK ÖZELLİKLER

1 Bilgisayar donanımı, yazılımı ve kullanımına göre hız farklılık gösterebilir.

2 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 kapasitesi 
ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresinden 
ulaşabileceğiniz Kingston Flash Kılavuzu’na bakınız.

3 Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini konsol üreticisinden öğrenebilirsiniz.

HXS3/64GB

HXS3/128GB

HXS3/256GB

HXS3/512GB

PARÇA NUMARALARI

UYUMLULUK TABLOSU

İşletim Sistemi USB 3.1/3.0/2.0

Windows® 10, 8.1, 8 √

Mac OS v.10.10.x + √

Linux v.2.6.x + √

Chrome OS™ √


