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> Kompakt, hafif, kapaksız tasarım 

> Kapasiteye göre renkli detaylı  
metal muhafaza

> USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) standartları  
ile uyumludur2

> Kingston'ın Özelleştirme programı ile 
logonuz ve/veya dijital dosyalarınızla 
özelleştirilebilir

DataTraveler® 50, 16GB ile 128GB arası kapasitelerde sunulan hafif bir USB 

Flash bellektir1. USB belleğin kompakt kapaksız tasarımı, her türlü uyumlu 

cihazı tamamlayan ve kapasitesine göre farklı renklerde metal muhafazaya 

sahiptir. Kullanışlılık açısından mebcut USB 2.0 bağlantı noktaları ile geriye 

doğru uyumlu bu USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)2 USB bellek, cihazlar arasında 

kolay veri transferi sağlamaktadır. DTVP 50 beş yıl garantilidir ve efsanevi 

Kingston® güvenirliği ile sunulmaktadır.

Metal muhafazada kompakt,  
kapaksız veri saklama.

Özellikler/teknik özellikler arka sayfada>>

DataTraveler 50
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ÖZELLİKLE/ AVANTAJLAR

 >Küçük ve kompakt — Kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz hafif veri 

saklama çözümü.

 >Metal kasa — Her türlü uyumlu cihazı tamamlar; kaybolabilecek ya 

da kırılabilecek kapağı yoktur.

 >USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)2 — USB 2.0 ile geriye doğru uyumludur. 

 >Büyük kapasiteşer1 — Tüm dosyalarınızı yanınızda taşımanız için 

128GB’a varan kapasite.

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 USB 3.1 Gen 1 performansı, bir USB 3.0 ya da 3.1 bağlantı noktalı bir ana makine gerektirir.
3 Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.
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DataTraveler 50

UYUMLULUK TABLOSU

PARÇA NUMARALARI

DT50/16GB
DT50/32GB
DT50/64GB
DT50/128GB

USB 3,0 / 3,1 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8,1 √ √

Windows 8 √ √

Mac OS (v.10.10.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √

TEKNİK ÖZELLİKLER

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

 >Hız3 32GB-128GB — 110MB/s okuma

 >Boyutlar 44,9mm x 20mm x 9,2mm

 >Çalışma sıcaklığı 0°C ile 60°C arası

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

 >Garanti/destek 5 yıl garanti


