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DATATRAVELER® 80

Przenośna, szybka pamięć do wszystkich urządzeń
wyposażonych w złącze USB-C
Urządzenie DataTraveler® 80 firmy Kingston to to wysokowydajna pamięć
flash USB przystosowana do obsługi laptopów, komputerów stacjonarnych,
smartfonów i tabletów wyposażonych w złącze USB typu C bez potrzeby użycia
adaptera. Dzięki wyjątkowej szybkości przesyłania danych (odczyt do 200 MB/s,
zapis do 60 MB/s1) pamięć DataTraveler® 80 umożliwia szybkie i wygodne
przesyłanie plików. Kompaktowa konstrukcja z zatyczką i wytrzymała obudowa
z zaczepem na kółko do kluczy czynią z niej idealną pamięć przenośną.
Dostępne w wersjach o pojemności od 32 do 256 GB2 urządzenie DataTraveler® 80
to niezawodna pamięć USB typu C, która jest objęta ograniczoną 5-letnią gwarancją.

›› Przystosowana do urządzeń
ze złączem USB-C
›› Szybkość odczytu do 200 MB/s1
›› Wytrzymała i lekka konstrukcja
›› Pojemność do 256 GB2
Więcej >>

DATATRAVELER® 80
CECHY/ZALETY
Pamięć USB-C — Do urządzeń z portem USB-C,
takich jak notebooki, laptopy, tablety i smartfony.
Szybkość przesyłania USB 3.2 Gen 1 — Odczyt do
200 MB/s, zapis do 60 MB/s1.

Wytrzymała i lekka konstrukcja — Stylowa i smukła
metalowo-plastikowa obudowa pasuje praktycznie
do wszystkiego.
Pojemności do 256GB2 — Przenieś swoje zdjęcia,
filmy i pliki ze smartfona lub tabletu, aby zwolnić
miejsce na nowe dane.

DANE TECHNICZNE
Pojemności2
32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB
Szybkość1
szybkość przesyłania USB 3.2 Gen 1
32 GB – 64 GB: odczyt 200 MB/s
128 GB – 256 GB: odczyt 200 MB/s, zapis 60 MB/s
Wymiary
42,2 mm x 15 mm x 6,7 mm

NUMERY KATALOGOWE
DataTraveler® 80

Ciężar
4,134 g

DT80/32GB

Temperatura robocza
0°C~60°C
Temperatura przechowywania
-20°C~85°C

DT80/64GB
DT80/128GB
DT80/256GB

Gwarancja/pomoc techniczna
5 lat gwarancji i bezpłatna pomoc techniczna
Zgodność z systemami operacyjnymi
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (wer. 10.10.x lub nowsza),
Linux (wer. 2.6.x lub nowsza), Chrome OS™

TABELA ZGODNOŚCI
USB 3.2 Gen 1
Windows® 10

√

Windows 8.1

√

Windows 8

√

Mac OS (wersja 10.10.x lub nowsza)

√

Linux (wersja 2.6.x lub nowsza)

√

Chrome™ OS

√

1. Szybkość może się różnić w zależności od urządzenia hostującego, oprogramowania i wykorzystania.
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 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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