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Więcej >>

 › Do użytku z urządzeniami 

USB-C

 › Zgodność ze standardem 

USB 3.2 Gen 1

 › Przenośna, prosta 

konstrukcja

 › 5 lat gwarancji i bezpłatna 

pomoc techniczna

DATATRAVELER 70

Pamięć flash typu USB-C w najlepszej cenie

Kingston DataTraveler 70® to przenośne, lekkie urządzenie pamięci flash 
USB-C1, zgodne ze standardem USB 3.2 Gen 1. Jest ono zgodne z urządzeniami 
wyposażonymi w port USB-C, takimi jak notebooki, laptopy, tablety i smartfony. 
Pamięć DataTraveler 70, dostępna w różnych wersjach pojemności (do 256GB2), 
zapewnia wystarczającą ilość miejsca do większości codziennych zastosowań. 
Pamięć jest objęta pięcioletnią gwarancją i bezpłatną pomocą techniczną.
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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 2.03.

1. USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe organizacji USB Implementers Forum.

2. 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 
umożliwiająca przechowywanie danych jest mniejsza od podanej na produktach. Więcej informacji 
zamieszczono w przewodniku po pamięciach flash firmy Kingston.

3. Rzeczywista prędkość zależy od parametrów komputera, oprogramowania i sposobu użytkowania.

DANE TECHNICZNE

Pojemności1

64GB, 128GB, 256GB

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® 11/10/8.1, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), 
Chrome OS™

DataTraveler 70

DT70/64GB

DT70/128GB

DT70/256GB


