
Портативний накопичувач для пристроїв з інтерфейсом USB Type-C®

Kingston DataTraveler® 80 M — це високопродуктивний флеш-накопичувач, 
розроблений для роботи з ноутбуками, настільними комп’ютерами, смартфонами 
й планшетами з інтерфейсом USB Type-C1 без необхідності використання адаптера. 
Завдяки надзвичайно високій швидкості зчитування даних до 200 МБ/с2, накопичувач 
DataTraveler® 80 M забезпечує миттєве й зручне зберігання та передачу файлів. 
Компактний накопичувач із зсувним ковпачком оснащено петлею для кріплення 
на кільці з ключами, що робить його ідеальним рішенням для мобільного 
зберігання даних.

Доступні моделі ємністю 64 – 256 ГБ3, на які поширюється 5-річна гарантія.

далі >>

 › Розроблений для пристроїв 
з інтерфейсом USB Type-C1

 › Швидкість зчитування  
даних до 200 МБ/с2

 › Ємність до 256 ГБ3

 › Зручна конструкція із  
зсувним ковпачком
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DATATRAVELER® 80 M

Швидкість передачі даних завдяки інтерфейсу USB 3.2 Gen 1 — 
Забезпечує швидкість передачі даних у 10 разів вище, ніж USB 2.0,  
і до 200 МБ/с для операцій зчитування2.

Адаптер не потрібен — Безпроблемне підключення до ноутбуків, 
настільних комп’ютерів, телефонів і планшетів з інтерфейсом USB Type-C1.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Мобільне сховище — Велика ємність до 256 ГБ3 для задоволення  
будь-яких потреб у зберіганні даних.

Зручна конструкція із зсувним ковпачком — Простий у використанні 
зсувний ковпачок для захисту роз’єму, коли він не використовується.

Цей документ може бути змінено без попередження. 
©2022 Kingston Technology Corporation 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.
Усі торгові марки та зареєстровані торгові марки є власністю їх відповідних власників. KD-455 UA

1. USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими торговельними марками USB Implementers Forum.

2. Швидкість залежить від апаратного та програмного забезпечення пристрою, до якого підключено накопичувач, а 
також характеру його використання.

3. Певна частина зазначеного обсягу флеш-накопичувача використовується для форматування та інших функцій, 
тому є недоступною для зберігання даних. Фактичний доступний для зберігання даних обсяг є меншим, аніж 
заявлений. Див. додаткову інформацію в посібнику користувача флеш-пам’яті Kingston за посиланням: kingston.
com/flashguide.

АРТИКУЛИ KINGSTON

Варіанти ємності3

64, 128 і 256 ГБ

Інтерфейс
USB 3.2 Gen 1

Швидкість2

до 200 МБ/с для операцій зчитування

Габарити
54,18 x 21,81 x 11,60 мм

Маса
6 г

Робоча температура
від 0 до +60 °C

Температура зберігання
від –20 до +85 °C

Гарантія й технічна підтримка
5-річна гарантія та безкоштовна технічна підтримка

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DataTraveler® 80 M

DT80M/64GB

DT80M/128GB

DT80M/256GB

USB 3.2 Gen 1

Windows® 11/10/8.1 √

macOS® (вер. 10.15.x +) √

Linux (вер. 4.4.x +) √

Chrome OS™ √

ПАРАМЕТРИ СУМІСНОСТІ


