
Giao tiếp kép làm tăng độ tương thích đến mức tối đa

DataTraveler® microDuo™ 3C có giao tiếp kép phù hợp với cả cổng USB Type-C®1 loại mới 

và cổng USB Type-A truyền thống. Đó là cách lý tưởng để giải phóng dung lượng trên 

điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với bộ nhớ bổ sung lên đến 256GB2 để lưu 

trữ ảnh và video. Kiểu dáng bắt mắt mang đến khả năng kết nối plug and play (cắm là 

chạy) tiện lợi. Truyền tệp nhanh chóng giữa các thiết bị với USB 3.2 thế hệ 1 có tốc độ 

đọc lên đến 200MB/giây3.

Cho dù bạn đang di chuyển (OTG⁴) để làm việc, du lịch hay chỉ ra ngoài để ghi lại những 

khoảnh khắc tuyệt vời, DT microDuo 3C này cũng sẽ là người bạn đồng hành nhỏ gọn 

hoàn hảo để sao lưu và lưu trữ nhiều dữ liệu hơn, đồng thời dễ mang theo đến mọi nơi.

Xem thêm >>
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Tốc độ truyền dữ liệu cao giữa các thiết bị  —  Hiệu 
năng của USB 3.2 thế hệ 1 đạt tốc độ lên đến 200MB/
giây — giải phóng dung lượng trên thiết bị di động và 
truyền 1000 bức ảnh có độ phân giải cao sang máy tính 
trong vòng chưa đầy một phút!3

Lưu trữ nhiều hơn  —  Các mức dung lượng lên đến 
256GB2 để lưu trữ nhiều hơn khi di chuyển.4     

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

Các đầu nối kép tạo ra khả năng tương thích tối đa  —  
Đầu nối USB Type-C và Type-A giúp chia sẻ và lưu trữ 
tệp một cách linh hoạt và đáng tin cậy.

Kiểu dáng bắt mắt  —  Nắp xoay nhiều màu sắc để bảo 
vệ đầu nối USB Type-C có thể đảo chiều.
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1. USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của USB Implementers Forum.

2. Một phần dung lượng của ổ lưu trữ flash nêu trên được sử dụng cho định dạng và các chức năng khác và do đó không 
dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng lưu trữ dữ liệu thực tế 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.

4. Phù hợp với các thiết bị di động hỗ trợ USB-C và chức năng sử dụng khi đang di chuyển (OTG).

MÃ SẢN PHẨM

Các mức dung lượng2

64GB, 128GB, 256GB

Tốc độ3

USB 3.2 thế hệ 1 

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

Nhiệt độ hoạt động
0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản 
-20°C~85°C

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

Tương thích với      
Tương thích với Hệ điều hành Windows® 11, 10, 8.1, macOS® 
(v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

MÃ SẢN PHẨM Ổ SSD BGA

DataTraveler® microDuo™ 3C 
Ổ USB Flash 

DTDUO3CG3/64GB

DTDUO3CG3/128GB

DTDUO3CG3/256GB

Hệ điều hành 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™ √ √

BẢNG TƯƠNG THÍCH


