
Два інтерфейси для забезпечення максимальної сумісності
DataTraveler® microDuo™ 3C оснащений двома інтерфейсами, що підходять як для 

нових портів USB Type-C®1, так і для традиційних портів USB Type-A. Скористатися 

додатковим сховищем обсягом до 256 ГБ2 для фотографій і відео – це ідеальний спосіб 

звільнити місце на смартфоні або планшеті. Привабливий формфактор забезпечує 

зручне підключення Plug and Play. Швидко передавайте файли між пристроями, адже 

швидкість зчитування USB 3.2 Gen 1 становить до 200 МБ/с3.

Якою б не була мета вашої поїздки⁴ – робота, подорож чи просто зробити знімки, – DT 

microDuo 3C стане ідеальним компаньйоном, який дасть змогу робити резервні копії 

та зберігати більше. А ще він компактний, тож його можна брати з собою будь-куди.

далі >>

 › Висока швидкість передачі 
даних під час зчитування – 

до 200 МБ/с³

 › Подвійні роз’єми для 
підключення до портів USB 

Type-C й USB Type-A

 › Велика ємність – до 256 ГБ2
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Висока швидкість передачі даних між пристроями  
—  Продуктивність USB 3.2 Gen 1 забезпечуює 
швидкість до 200 МБ/с. Звільніть місце на своєму 
мобільному пристрої та передавайте 1000 
фотографій високої роздільної здатності на 
комп’ютер менше ніж за хвилину!3

Зберігайте більше  —  Забезпечує до 256 ГБ2 
додаткового місця для зберігання, поки ви в дорозі.4     

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Два роз’єми для забезпечення максимальної 
сумісності  —  Роз’єми USB Type-C й USB Type-A для 
надійного зберігання файлів та їх передавання між 
різноманітними пристроями.

Привабливий формфактор  —  Передбачено 
барвистий поворотний ковпачок для захисту роз’єму 
USB Type-C з симетричними контактами.

Цей документ може бути змінено без попередження. 
©2022 Kingston Technology Corporation 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.
Усі торгові марки та зареєстровані торгові марки є власністю їх відповідних власників. MKD-451UA

1. USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими торговельними марками USB Implementers Forum.              

2. Певна частина зазначеного обсягу пристрою флешпам’яті використовується для форматування та інших функцій, 
тому є недоступною для зберігання даних. Фактичний доступний для зберігання даних обсяг є меншим, аніж 
заявлений. Див. додаткову інформацію в посібнику Kingston із флешпам’яті на сторінці kingston.com/flashguide.

3. Швидкість залежить від апаратного та програмного забезпечення пристрою, на якому використовується 
накопичувач, а також характеру його використання.

4. Підходить для мобільних пристроїв, які підтримують USB-C й функцію On-The-Go (OTG).

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ KINGSTON

Обсяг2

64, 128 та 256 ГБ

Швидкість3

USB 3.2 Gen 1

Габарити 
29,94 x 16,60 x 8,44 мм

Робоча температура
Від 0 °C до +60 °C

Температура зберігання 
Від –20 °C до +85 °C

Гарантія й технічна підтримка
5-річна гарантія та безкоштовна технічна підтримка

Сумісність      
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (версії 10.14.x або новішої), 
Linux (версії 2.6.x або новішої), Chrome OS™

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DataTraveler® microDuo™ 3C 
USB-флешнакопичувач 

DTDUO3CG3/64GB

DTDUO3CG3/128GB

DTDUO3CG3/256GB

Операційна система 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™ √ √

ПАРАМЕТРИ СУМІСНОСТІ


