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DATATRAVELER 70

Pamięć flash typu USB-C w najlepszej cenie
DataTraveler 70 firmy Kingston to lekka i przenośna pamięć flash typu
USB-C, która oferuje szybkość interfejsu USB 3.2 Gen 1. Pamięć jest zgodna
z urządzeniami wyposażonymi w port USB-C, takimi jak notebooki, laptopy,
tablety i smartfony. Pamięć DataTraveler70 o zróżnicowanych pojemnościach
do 128GB to wystarczająca ilość miejsca do większości codziennych zastosowań.
Pamięć jest objęta pięcioletnią gwarancją i bezpłatną pomocą techniczną.

› Do użytku z urządzeniami
USB-C
› Szybkość transferu
USB 3.2 Gen 1
› Przenośna, prosta
konstrukcja
› 5 lat gwarancji i bezpłatna
pomoc techniczna
Więcej >>

DATATRAVELER 70
CECHY/ZALETY
Pamięć USB-C — Do urządzeń z portem USB-C, takich
jak notebooki, laptopy, tablety i smartfony.
Szybkość transferu USB 3.2 Gen 1 — 10 razy szybsze
przesyłanie danych niż USB 2.0.

Zróżnicowane pojemności — Modele o pojemności
do 128GB1, na których możesz zabrać ze sobą
wszystkie ważne pliki.
Przenośna, prosta konstrukcja — Łatwa do
przenoszenia dzięki kompaktowej konstrukcji z
dołączoną zatyczką.

DANE TECHNICZNE
Pojemności1
32GB, 64GB, 128GB
Wymiary
59,00mm x 18,50mm x 9,00mm
Waga
7g
Temperatura pracy
od 0°C do 60°C
Temperatura przechowywania
od -20°C do 85°C
Gwarancja/pomoc techniczna
5 lat gwarancji i bezpłatna pomoc techniczna
Zgodne systemy operacyjne
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +),
Chrome OS™

NUMERY KATALOGOWE
DataTraveler 70
DT70/32GB
DT70/64GB
DT70/128GB

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.
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