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Xem thêm >>

 › Giao tiếp kép tương thích  
với cả cổng USB Type-A  
và USB Type-C 

 › Vỏ trượt kép độc đáo 

 › Tốc độ USB 3.2 Gen 12

Linh hoạt gấp đôi với đầu nối kép
DATATRAVELER® DUO

DataTraveler® Duo của Kingston trang bị đầu nối USB kép hoạt 
động với cả hai cổng USB Type-A và USB Type-C®1 tiêu chuẩn. 
Vỏ trượt kép sáng tạo khiến ổ cứng cáp, thời trang và không 
có nắp để mất. DataTraveler® Duo là thiết bị lưu trữ bổ sung 
lý tưởng cho máy tính xách tay, máy tính để bàn và thiết bị di 
động của bạn. Với tốc độ USB 3.2 Gen 12, người dùng có thể dễ 
dàng truy cập và truyền tài liệu, ảnh, video, nhạc và nhiều hơn 
nữa. Sản phẩm được bảo hành giới hạn năm năm, hỗ trợ kỹ 
thuật miễn phí và có được độ tin cậy nổi tiếng của Kingston®.



DATATRAVELER® DUO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

Dung lượng3

32GB, 64GB

Tốc độ 2

USB 3.2 Gen 1

Kích thước
64.05mm x 21.2mm x 10.4mm

Trọng lượng
10g

Nhiệt độ hoạt động
0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản
-20°C~85°C

Bảo hành
bảo hành 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Tương thích với
Windows® 10, 8.1, 8, macOS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome™ OS

TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.
©2020 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan. 
Các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. MKD-430 VN

Giao tiếp kép với cổng USB Type-A và Type-C —  
Dễ dàng truyền tập tin giữa các thiết bị.

Vỏ trượt kép sáng tạo — Thiết kế vỏ trượt kép sáng 
tạo khiến ổ cứng cáp và đáng tin cậy.

Tốc độ USB 3.2 Gen 12 — Mang lại tốc độ truyền 
nhanh hơn 10 lần so với USB 2.0.

Các mức dung lượng3 — Lên đến 64GB để mang theo 
tất cả mọi tập tin bên mình.

1.  USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của USB Implementers Forum.

2. Tốc độ có thể khác nhau do cấu hình máy chủ và thiết bị.

3. Một phần dung lượng đã công bố của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng 

khác nên không thể dùng để lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức công bố 

trên sản phẩm. Để tìm hiểu thêm, xem hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston trên kingston.com/flashguide.

MÃ SẢN PHẨM

BẢNG TƯƠNG THÍCH

DataTraveler® Duo

DTDE/32GB

DTDE/64GB

Hệ điều hành 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 √√ √√


