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 › Antarmuka ganda yang mendukung 

port USB Tipe-A dan USB Tipe-C

 › Casing geser ganda yang unik

 › Kecepatan USB 3.2 Gen 12

Multifungsi dengan konektor ganda

DataTraveler® Duo dari Kingston memiliki konektor USB 
ganda yang berfungsi pada port USB Tipe-A dan USB Tipe-C®1 
standar. Casing geser ganda yang inovatif membuat flash 
drive makin kokoh dan penuh gaya, tanpa tutup yang mudah 
hilang. DataTraveler® Duo, penyimpanan ekstra yang ideal 
untuk laptop, desktop, dan perangkat seluler Anda. Dengan 
kecepatan USB 3.2 Gen 12, pengguna dapat mengakses 
dan mentransfer dokumen, foto, video, musik, dan lainnya 
dengan mudah. Produk ini disertai garansi selama lima tahun, 
dukungan teknis gratis, dan keandalan Kingston® yang tak 
perlu diragukan lagi.

DATATRAVELER® DUO



DATATRAVELER® DUO

SPESIFIKASI

FITUR/KEUNGGULAN

Kapasitas3

32GB, 64GB

Kecepatan2 
USB 3.2 Gen 1

Dimensi
64,05mm x 21,2mm x 10,4mm

Berat
10g

Suhu operasi
0°C~60°C

Suhu penyimpanan
-20°C~85°C

Garansi garansi
5 tahun, dukungan teknis gratis

Kompatibel dengan
Windows® 10, 8.1, 8, macOS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome™ OS
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Antarmuka ganda dengan port USB Tipe-A dan USB 
Tipe-C — Berbagi file antar perangkat dengan mudah.

Casing geser ganda yang inovatif — Desain geser 
ganda yang unik menjadikan flash drive makin kokoh 
dan dapat diandalkan.

Kecepatan USB 3.2 Gen 12 — Memberikan kecepatan 
transfer hingga 10X lebih cepat dibandingkan USB 2.0.

Ragam kapasitas3 — Hingga 64GB untuk membawa 
semua file Anda.

1. USB Type-C® dan USB-C® adalah merek dagang terdaftar milik USB Implementers Forum.

2. Kecepatan dapat bervariasi tergantung konfigurasi host dan perangkat.

3. Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan Flash digunakan untuk pemformatan dan 
fungsi lainnya sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas sebenarnya yang 
tersedia untuk penyimpanan data akan kurang dari yang tercantum pada produk. Untuk informasi lebih lanjut, 
baca panduan memori Flash Kingston di kingston.com/flashguide.

NOMOR KOMPONEN KINGSTON

NOMOR KOMPONEN KINGSTON

DataTraveler® Duo

DTDE/32GB

DTDE/64GB

Sistem Operasi USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10 √√ √√

Windows® 8.1 √√ √√

Windows® 8 √√ √√

macOS (v. 10.10.x +) √√ √√

Linux (v. 2.6.x +) √√ √√

Chrome™ OS √√ √√


