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İki konektör ile iki kat çok yönlülük
Kingston DataTraveler® Duo’da hem standart USB Type-A hem de 
USB Type-C®1 bağlantı noktalarıyla kullanılabilecek iki USB konektörü 
bulunmaktadır. Yenilikçi ikili kızaklı muhafaza, belleğin sağlam, şık 
olmasını sağlarken aynı zamanda kaybolabilecek kapak derdini 
ortadan kaldırmaktadır. DataTraveler® Duo, dizüstü bilgisayarlar, 
masaüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar için ideal bir ekstra saklama 
alanı çözümüdür. USB 3.2 Gen 12 hızı sayesinde kullanıcılar, belgelere, 
fotoğraflara, videolara ve diğer dosyalara kolayca erişebilir ve bunları 
hızla aktarabilir. Ürün beş yıl sınırlı garanti ve efsanevi Kingston® 
güvenirliği ile sunulmaktadır.

Daha fazla >>

 › USB Type-A ve USB Type-C bağlantı 

noktaları için çift arayüz

 › Benzersiz ikili kızaklı muhafaza

 › USB 3.2 Gen 1 hızları2
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USB Type-A ve Type-C bağlantı noktalı iki arayüz — 
Dosyaları cihazlar arasında kolayca paylaşın.

Yenilikçi ikili kızaklı muhafaza — Benzersiz ikili kızaklı 
tasarım, cihazın sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

USB 3.2 Gen 1 hızları2 — USB 2.0’a göre 10X daha 
yüksek aktarım hızları sağlar.

Çeşitli kapasiteler3 — Tüm dosyalarınızı yanınızda 
taşımanız için 64GB’a varan kapasite.

Kapasiteler3

32GB, 64GB

Hız2 
USB 3.2 Gen 1

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

Ağırlık
10g

Çalışma sıcaklığı
0°C~60°C

Saklama sıcaklığı
-20°C~85°C

Garanti
5 yıl garanti

Tüm işletim sistemleri
Windows® 10, 8.1, 8, macOS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS
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1. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum’un tescilli ticari markalarıdır.

2. Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.

3. 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.

PARÇA NUMARALARI

UYUMLULUK TABLOSU

DataTraveler® Duo

DTDE/32GB

DTDE/64GB

İşletim Sistemi 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 √√ √√


