
kingston.com/flash

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

Pamięć USB flash DataTraveler® 20 (DT20) firmy Kingston jest zgodna 
z interfejsem USB 2.0, obsługiwanym w bardzo wielu urządzeniach, 
takich jak notebooki, stacjonarne komputery PC oraz konsole do gier. 
Zapisywanie i kopiowanie plików, filmów, muzyki, prezentacji i innych 
danych do pamięci DT20 jest bardzo łatwe. Wystarczy podłączyć pamięć 
do urządzenia i nie odłączać jej. 

Pamięć DT20 cechuje się ekonomicznym, minimalistycznym designem 
bez nasadki, dzięki czemu jest niewielka i łatwa do przenoszenia. 
Oferujemy modele o pojemności 32GB–64GB1. DT20 to niezawodna 
pamięć flash USB 2.0. Ma 3 lata gwarancji i jest objęta bezpłatną 
pomocą techniczną. 

Pamięć USB 2.0 w najlepszej cenie 

DataTraveler® 20

> Przenośna, prosta konstrukcja

> Niezawodny magazyn danych

> Pojemności do 64GB1

> 3 lata gwarancji i bezpłatna pomoc 
techniczna
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DANE TECHNICZNE

 >Pojemności1 32GB, 64GB

 > Szybkość2 2zybkość interfejsu USB 2.0

 >Wymiary 55,29mm x 18,49mm x 8,20mm

 >Waga 7g

 > Temperatura podczas pracy 0°C~60°C

 > Temperatura  -20°C~85°C

 >Gwarancja/obsługa techniczna 3 lata gwarancji i bezpłatna 
pomoc techniczna

 >Zgodne urządzenia Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), Mac OS 
(wersja 10.10.x lub nowsza), Linux (wersja 2.6.x lub nowsza), 
Chrome OS™ 

DataTraveler® 20

 >Przenośna, prosta konstrukcja — Niewielkie urządzenie bez 
nasadki jest łatwe do przenoszenia.

 >Niezawodny magazyn danych — Pamięć DT20 jest wyposażona 
w interfejs USB 2.0, obsługiwany w bardzo wielu urządzeniach.

 >Zróżnicowane pojemności — Modele o pojemności do 64GB1, 
na których możesz zabrać ze sobą wszystkie ważne pliki.

 >Możliwość personalizacji — Stwórz niepowtarzalną pamięć 
flash USB DataTraveler DT20, umieszczając na niej dowolne logo 
lub pliki, by promować swoją organizację.

CECHY/ZALETY

NUMERY KATALOGOWE

DT20/32GB

DT20/64GB

1. Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash służy do obsługi formatowania oraz 
innych funkcji i nie jest wykorzystywana do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista 
pojemność urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na 
produktach. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy 
Kingston, dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.

2. Rzeczywista szybkość zależy od parametrów komputera, oprogramowania i sposobu użytkowania.

TABELA ZGODNOŚCI

USB 2.0

✓

✓

✓

✓

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SPI)

Mac OS (v. 10.10.x +)

Linux (v. 2.6.x +)

Chrome OS™


