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Kingston DataTraveler® 106 (DT106) USB Flash sürücüsü, USB 3.01 
dünyasına şık biçimde girmenizi sağlar. Yeni dizüstü bilgisaarlar, 
masaüstü bilgisayarlar ve dijital cihazlardaki USB 3.0 teknolojisinden 
yararlanabilmektedir. DT106 ile belgelerin, sunumların, müziklerin, 
videoların saklanması ve aktarılması çok daha kolaydır. 

DT106, en düşük yatırımla USB 3.0 deneyimini daha da iyileştirmek için 
parlak siyah kaplamalı, uygun maliyetli bir tasarıma sahiptir. 16GB-256GB2 
arası kapasitelerde sunulan DT106, USB 2.0 ile geriye doğru uyumludur 
ve beş yıl garantilidir. 

USB 3.0 veri saklama cihazlarına zarif bir giriş. 

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

DataTraveler® 106

> StŞık siyah üstü kırmızı, kayar  
kapak tasarımı

> Handy USB 3.1 Gen 1 veri saklama cihazı1

> 16GB to 256GB arası kapasite2
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DataTraveler® 106

TEKNIK ÖZELLIKLER

 >Kapasiteler1 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

 >Hız3 
32GB – 64GB: 100MB/s okuma 
128GB – 256GB: 130MB/s okuma

 >Boyutlar 60mm x 21,2mm x 10mm

 >Çalışma sıcaklıkları 0°C ila 60°C

 > Saklama sıcaklıkları -20°C ila 85°C

 >Garanti 5 yıl garanti

 > Şık Veri Saklama Cihazı — Kırmızı detaylı piyano siyahı parlak 
kaplama.

 >Çeşitli kapasiteler2 — Tüm dosyaları yanınızda taşıyabilmeniz 
için 256GB’a varan kapasiteler.

 >Kapaksız Tasarım — Kaybolacak bilecek ya da yanlış 
takılabilecek bir kapak yoktur, sürücüyü kaydırarak açın ve 
çalışmaya başlayın.

 >Geriye doğru uyumlu — USB 3.0 ve 2.0 bağlantı noktaları ile 
kullanılabilir.

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

PARÇA NUMARALARI

DT106/16GB

DT106/32GB

DT106/64GB

DT106/128GB

DT106/256GB

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

2. Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu 
nedenle, veri saklama 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 bakın.

3. Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.

UYUMLULUK TABLOSU

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10

Windows 8.1

Windows 8

Windows 7 (SP1)

Mac OS (v. 10.10.x+)

Linux (v. 2.6.x+)

Chrome™ OS


