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> USB Type-A ve USB Type-C bağlantı 
noktaları için çift arayüz

> Sınırlı genişletme bağlantı noktasına sahip 
yeni cihazlar için ek saklama alanı

> 100MB/s okuma ve 15MB/s yazma 
hızlarına ulaşan yüksek veri aktarma 
hızları

DataTraveler® microDuo 3C, standart USB ve USB Type-C®1  bağlantı noktaları 
ile çalışan çift arayüze sahiptir. Sınırlı genişletme bağlantı noktasına sahip 
en yeni akıllı telefonlar, tabletler, PC’ler ve MAC bilgisayarlar için 128GB’a2 

varan ekstra saklama alanı sağlamanın ideal bir yoludur ve online hizmetlerle 
dosya paylaşımından daha kolaydır. Tak-çalıştır sistemine sahiptir ve 100MB/s 
okuma ve 15MB/s yazma3 hızlarıyla çok hızlıdır. Ayrıca ters çevrilebilir USB 
Type-C konektörü koruyan döner bir kapağa sahiptir.

DataTraveler microDuo 3C

USB Type-A ve USB Type-C® bağlantı 
noktaları için çift arayüz.

Özellikler/teknik özellikler arka sayfada>>

USB Type-C

USB Type-A
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UYUMLULUK TABLOSU

İşletim Sistemi USB 2.0 USB 3.2/
USB3.1/3.03

Windows 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10,12.x +) √ √

Linux v. 2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √

DataTraveler microDuo 3C

ÖZELLİKLER/ AVANTAJLAR

 > Çok yönlü — DT microDuo 3C, akıllı telefonlar ve tabletler gibi yeni 
USB Tip C cihazlarla çalışmanın yanı sıra mevcut USB özellikli cihazlar 
üzerinde yer alan USB Tip A bağlantı noktaları ile de uyumludur. 

 > Daha fazlasını saklayın — Type-C bağlantı noktasına sahip en yeni 
akıllı telefonlar, tabletler, PC ve Mac bilgisayarlar için 128GB’a2 varan 
ekstra saklama alanı. 

 > Hızlı — USB 3.2 Gen 1, 100MB/s okuma ve 15MB/s yazmaya3 varan 
hızlara varan performansa sahiptir, böylece içerik açısından zengin 
dosyaların aktarılmasını beklemezsiniz.

 > Garantili — çinizin rahat etmesi için DataTraveler microDuo 3C beş 
yıl garantilidir ve efsanevi Kingston® güvenirliği ile sunulmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 > Kapasiteler2 32GB, 64GB, 128GB

 > Hız3 
–  USB 3.2 Gen 1 32GB–128GB — 100MB/s okuma

 > Boyutlar 29.94mm x 16,60mm x 8.44mm

 > Çalışma sıcaklığı 0°C ile 60°C arası

 > Saklama sıcaklığı -20°C ile 85°C arası

 > Garanti/destek 5 yıl garanti

 > Bunlarla uyumludur Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, 
Mac OS v.10.12.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS&#x99

1 USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum’un tescilli ticari markalarıdır. 
2 Flash bellekte belirtilen 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.

3 Sunucu donanımı, yazılım ve kullanıma göre hız farklılık gösterebilir.

DTDUO3C/32GB

DTDUO3C/64GB

DTDUO3C/128GB
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