
Maksimum uyumluluk için çift arayüz

DataTraveler® microDuo™ 3C hem daha yeni USB Type-C®1 hem de geleneksel 

USB Type-A bağlantı noktaları ile çalışan ikili bir arayüze sahiptir. Fotoğraflarınız 

ve videolarınız için 256GB’a2 kadar ek depolama alanıyla akıllı telefonunuzda veya 

tabletinizde yer açmanın ideal yoludur. Göz alıcı form faktörü, kolay tak-çalıştır 

bağlantı olanağı sunar. USB 3.2 Gen 1’in 200MB/s’ye varan okuma hızlarıyla3 

dosyaları cihazlarınız arasında hızla aktarın.

İş, seyahat ya da sadece anları yakalamak için hareket halindeyken (OTG⁴) DT 

microDuo 3C yedeklemek, daha fazla depolamak ve gittiğiniz her yere taşımak 

için mükemmel bir kompakt yol arkadaşıdır.

Daha fazla >>

 › 200MB/s³ okuma hızlarına 

ulaşan yüksek veri aktarma 

hızları

 › Çift konektör, USB Type-C ve 

Type-A bağlantı noktalarına 

uyum sağlar

 › 256GB’a kadar yüksek 

kapasiteli depolama2
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DATATRAVELER® MICRODUO™ 3C USB FLASH DRIVE

Cihazlar arasında yüksek hızlı transferler  —  200 
MB/s’ye varan hızlar için USB 3.2 Gen 1 performansı. 
Mobil cihazınızda yer açın ve 1000 yüksek çözünürlüklü 
fotoğrafı bir dakikadan kısa sürede bilgisayarınıza 
aktarın!3

Daha fazla depolayın  —  Hareket halindeyken ekstra 
depolama için 256GB’a2 varan kapasiteler.4     

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Maksimum uyumluluk için çift konektör  —  Çok yönlü 
ve güvenilir dosya paylaşımı ve depolama için USB 
Type-C ve Type-A konektörleri.

Göz alıcı form faktörü  —  Ters çevrilebilir USB Type-C 
konektörünü korumak için renkli, döner kapak.
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1. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum’un tescilli ticari markalarıdır.

2. Flash sürücüde 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 yazılandan azdır. 
Daha fazla bilgi için Kingston.com/flashguide adresinde, Kingston’ın Flash Bellek Kılavuzuna gidin.

3. Hız; ana bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma bağlı olarak değişir.

4. USB-C ve On-The-Go (OTG) işlevlerini destekleyen mobil cihazlarla çalışır.

PARÇA NUMARALARI

Kapasiteler2

64GB, 128GB, 256GB

Hız3

USB 3.2 Gen 1

Boyutlar 
29,94 mm x 16,60 mm x 8,44 mm

Çalışma sıcaklığı
0°C~60°C

Saklama sıcaklığı 
-20°C~85°C

Garanti/destek
5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek

Uyumluluk      
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™

TEKNIK ÖZELLIKLER

DataTraveler microDuo 3C

DTDUO3CG3/64GB

DTDUO3CG3/128GB

DTDUO3CG3/256GB

İşletim Sistemi USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11, 10, 8.1 √ √

macOS (v. 10.14.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √

UYUMLULUK TABLOSU


