k i n g s t o n . c o m /u s b

DATATRAVELER® 80

Tüm Type-C cihazları için taşınabilir yüksek hızlı bellek
Kingston DataTraveler® 80 , Type-C dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları,
akıllı telefonları ve tabletleri herhangi bir adaptör kullanılmasına gerek olmadan
destekleyen, yüksek performanslı bir USB flash bellektir. 200MB/s’ye varan Okuma
ve 60MB/s’ye varan Yazma1 yüksek transfer hızlarına sahip DataTraveler® 80, hızlı
ve rahat dosya transferi sağlar. Kompakt ve kapaklı tasarımı, dayanıklı gövdesi ve
anahtarlık halkası ile ideal bir taşınabilir bellek haline gelmektedir.
32GB–256GB2 arası kapasitelere sahip DataTraveler® 80, sınırlı 5 yıllık garanti ile gelen,
güvenilir bir Type-C USB bellektir.

›› USB-C cihazlarla
kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır
›› 200MB/s’ye varan
okuma hızları1
›› Dayanıklı ve hafif
›› 256GB’a varan kapasiteler2
Daha fazla >>

DATATRAVELER® 80
ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR
USB-C Veri Saklama Birimi — Dizüstü bilgisayarlar,
tabletler ve akıllı telefonlar gibi USB-C destekli cihazlarla
kullanım içindir.
USB 3.2 Gen 1 hızları — 200MB/s’ye Varan Okuma ve
60MB/s’ye Varan Yazma1.

Dayanıklı ve hafif — Şık ve ince metal ve plastik
muhafazası neredeyse her yere sığar.
256GB’a varan kapasiteler2 — Resimlerinizi,
videolarınızı ve dosyalarınızı akıllı telefonunuzdan ya da
tabletinizden boşaltarak cihazınızın hafızasında yer açın.

TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasiteler2
32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Hız1
USB 3.2 Gen 1 hızları
32GB-64GB: 200MB/s okuma
128GB-256GB: 200MB/s okuma, 60MB/s yazma

Boyutlar
42,2mm x 15mm x 6,7mm

Ağırlık

PARÇA NUMARALARI
DataTraveler® 80

4,134g

DT80/32GB

Çalışma sıcaklığı

DT80/64GB

0°C~60°C

DT80/128GB

Saklama sıcaklığı

DT80/256GB

-20°C~85°C

Garanti/destek
5 yıl garanti

Tüm işletim sistemleri

UYUMLULUK TABLOSU

Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

USB 3.2 Gen 1
Windows® 10

√

Windows 8.1

√

Windows 8

√

Mac OS (v. 10.10.x +)

√

Linux (v. 2.6.x +)

√

Chrome™ OS

√

1. Hız ana bilgisayar donanımı, yazılımı ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterir.
2. 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.
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