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> Giao diện kép tương thích với cả cổng 
USB Type-A và USB Type-C

> Bổ sung dung lượng cho các thiết bị đời 
mới có số lượng cổng mở rộng hạn chế

> Tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh lên đến 
100MB/giây đọc và 15MB/giây ghi

DataTraveler®  microDuo 3C có giao diện kép tương thích với cả cổng USB 

tiêu chuẩn và USB Type-C®1 . Đó là một sản phẩm lý tưởng để tăng thêm 

dung lượng lên đến 128GB2 cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC 

và Mac đời mới vốn bị giới hạn số lượng cổng mở rộng, hơn nữa điều này 

dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chia sẻ tập tin qua các dịch vụ trực tuyến. 

Ổ cắm và chạy này có tốc độ rất nhanh, lên đến 100MB/giây đọc và 15MB/

giây ghi3, đồng thời có nắp xoay để bảo vệ đầu nối USB Type-C có thể đảo 

chiều.

DataTraveler microDuo 3C

Giao diện kép dành cho cổng USB Type-A 
và USB Type-C®.

Lật trang để xem thông tin kỹ thuật/tính năng >>

USB Type-C

USB Type-A
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BẢNG TƯƠNG THÍCH

Hệ điều hành USB  2.0 USB 3.2/
USB3.1/3.03

Windows 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10.12.x +) √ √

Linux phiên bản 

2.6.x +

√ √

Chrome OS™ √ √

DataTraveler microDuo 3C

TÍNH NĂNG/LỢI ÍCH

 > Linh hoạt — DT microDuo 3C hoạt động được các thiết bị USB 
Type-C đời mới như điện thoại thông minh và máy tính bảng, đồng 
thời cũng tương thích với cổng USB Type-A trên các thiết bị chủ USB 
hiện tại. 

 > Lưu trữ nhiều hơn — Dung lượng tăng thêm lên đến 128GB2 cho 
điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC và Mac đời mới nhất khi sử 
dụng cổng Type-C. 

 >Nhanh — USB 3.2 Gen 1 có hiệu năng lên đến 100MB/giây đọc và 
15MB/giây ghi3 – vì thế bạn sẽ không phải mất thời gian chờ đợi khi 
truyền tải những tập tin có nội dung lớn.

 >Được bảo hành — Để bạn yên tâm, DataTraveler microDuo 3C được 
bảo hành 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và độ tin cậy nổi tiếng của 
Kingston.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 >Các mức dung lượng2 32GB, 64GB, 128GB

 > Tốc độ3 
–  USB 3.2 Gen 1 32GB–128GB — 100MB/giây đọc

 >Kích thước 29,94mm x 16,60mm x 8,44mm

 >Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 60°C

 >Nhiệt độ bảo quản -20°C đến 85°C

 >Bảo hành/hỗ trợ bảo hành 05 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật 
miễn phí

 > Tương thích với Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac 
OS v.10.12.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS™

1 USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Diễn đàn triển khai USB.
2 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, vui lòng xem Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của 
Kingston trên kingston.com/flashguide.

3 Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng của thiết bị, phần mềm và cách sử dụng.

DTDUO3C/32GB

DTDUO3C/64GB

DTDUO3C/128GB
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