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Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

Kingston DataTraveler® 20 (DT20) USB flash bellek, dizüstü bilgisayarlar, 
masaüstü bilgisayar ve konsollar gibi birçok cihaz tarafından desteklenen 
USB 2.0 standartlarına uygundur. Kolay kullanımlı DT20 dosyaların, 
videoların, müzikleri, sunumların vb. saklanmasını ve aktarılmasını 
basitleştirir. Takın ve takılı halde bırakın.

DT20, kapaksız minimal tasarımı ile kompakttır, kolayca taşınabilir ve 
uygun maliyetlidir. 32GB–64GB1 arası kapasitelerde sunulan DT20, 3 yıl 
garantiye sahip güvenilir bir USB 2.0 flash bellektir. 

En iyi değerli USB 2.0

DataTraveler® 20

> Taşınabilir ve yalın tasarım

> Güvenilir veri saklama

> 64GB’a kadar kapasite1

> 3 yıl garanti
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DataTraveler® 20

 > Taşınabilir ve yalın tasarım — Kolayca taşınabilir kompakt 
ve kapaksız tasarım.

 >Güvenilir veri saklama — DT20, USB 2.0 arayüzü sayesinde 
birçok cihaz tarafından desteklenmektedir.

 >Birden fazla kapasite — Tüm dosyalarınızı yanınızda taşımanız 
için 64GB1’a varan kapasite.

 >Özelleştirme yapılabilir — Kurumunuzu tanıtmak için  
logonuzu ve/veya dijital dosyalarınızı ekleyerek DT20’nin  
size özel olmasını sağlayın.

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

1. 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 adresindeki 
Kingston’ın Flash Bellek Rehberine gidin.

2. Sunucu donanımı, yazılım ve kullanıma göre hız farklılık gösterebilir.

UYUMLULUK TABLOSU

USB 2.0

✓

✓

✓

✓

PARÇA NUMARALARI

DT20/32GB

DT20/64GB

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SPI)

Mac OS (v. 10.10.x +)

Linux (v. 2.6.x +)

Chrome OS™

TEKNIK ÖZELLIKLER

 >Kapasiteler1 32GB, 64GB

 >Hız2 USB 2,0 hızlar

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

 >Ağırlık 7g

 >Çalışma sıcaklığı 0°C~60°C

 > Saklama sıcaklığı -20°C~85°C

 >Garanti/destek 3 yıl garanti

 > Tüm İşletim Sistemleri Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1),  
Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™


