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> Şık siyah üstü siyah, kayar kapak tasarımı

> İdeal USB 3.0 başlangıç seviyesi veri 
depolama cihazı¹

> 32GB - 256GB arası kapasite²

Kingston DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) USB Flash bellek USB 3.0 

standartlarına uygundur.¹ Bu özelliği ile yeni dizüstü bilgisayarlar, masaüstü 

bilgisayarlar ve dijital cihazlardaki bu teknolojiden yararlanabilmektedir. 

DT100G3 ile belgelerin, sunumların, müziklerin, videoların saklanması ve 

aktarılması çok daha kolaydır.

DT100G3'de en düşük yatırımla USB 3.0 deneyimini daha da iyileştirmek 

için zarif, uygun maliyetli bir tasarım bulunmaktadır. 32GB–256GB arası 

kapasitelerde² sunulan DT100G3, USB 2.0 ile geriye doğru uyumludur ve 

beş yıl garantilidir. 

USB 3.0'a uygun maliyetli bir geçiş.

Özellikler/teknik özellikler arka sayfada>>

DataTraveler 100 G3

DataTraveler 100 G3:

• Hemen yeni nesil taşınabilir bellek.
• Müzik, video ve daha fazlasını çabucak  

ve kolayca transfer edin!
• İşte, evde ya da okulda gündelik kullanım 

için ideal.

32GB – 64GB
READ 100MB/sec*.

*Based on Internal Testing

128GB – 256GB
READ 130MB/sec*.

*Based on Internal Testing
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ÖZELLİKLE/ AVANTAJLAR

 >Kapaksız Tasarım — Kaybolacak bilecek ya da yanlış takılabilecek bir 

kapak yoktur, USB belleği kaydırarak açın ve çalışmaya başlayın.

 >USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)¹ — DT100 G3, USB 3.0 hızları sunmaktadır.

 >Kapasite aralığı² — Tüm dosyalarınızı yanınızda taşımanız için 

256GB’a varan kapasite.

 > Eski sistemlerle uyumlu — USB 3.0 ve 2.0 bağlantı noktaları ile 

kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 >Kapasiteler2 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

 >Hız3  32GB, 64GB: 100MB/s okuma 

128GB, 256GB: 130MB/s okuma

 >Boyutlar 60mm x 21,2mm x10mm

 >Çalışma Sıcaklığı 0°C ila 60°C

 > Saklama Sıcaklığı -20°C ila 85°C

1 USB 3.1 Gen 1 performansı, bir USB 3.0 ya da 3.1 bağlantı noktalı bir ana makine gerektirir.

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 adresindeki Kingston’ın Flash Bellek Rehberine gidin.

3 Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir. 

4 Bir USB 3.0 bağlantı noktasına sahip sunucu cihaz gerektirir.

UYUMLULUK TABLOSU

İşletim Sistemi USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1⁴

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10.12.x +) √ √

Linux v. 2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √
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DataTraveler 100 G3

KINGSTON PARÇA NUMARALARI

DT100G3/32GB

DT100G3/64GB

DT100G3/128GB

DT100G3/256GB

DT100G3/32GB-2P (2’li paket)

DT100G3/64GB-2P (2’li paket)

DT100G3/32GB-3P (3’li paket)

DT100G3/64GB-3P (3’li paket)


