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> Transferência de arquivos mais rápida 
comparada como os dispositivos padrão 
USB 3.1 Ger 1 e USB 2.0

> Estrutura em metal resistente a choques 
e à água com tampa removível

> Indicador de status de LED

O DataTraveler® Elite G2 da Kingston é um pendrive moderno com 

capacidade suficiente para transferir filmes, fotos e arquivos de trabalho 

aonde quer que você vá. Esta unidade é compatível com as especificações 

de USB 3.1 Ger 13 (USB 3.0) e proporciona um desempenho extraordinário 

para economizar tempo ao transferir vídeos, fotos e outros arquivos 

grandes.  A estrutura em metal é resistente a choques e à água para que 

você sinta-se confiante em levar seus dados com você. 

O design elegante do DataTraveler Elite G2 complementa qualquer 

dispositivo compatível, sendo ainda compatível com o sistema USB 2.0 

anterior para permitir que os usuários migrem para o USB 3.0 no futuro. 

Tem garantia de cinco anos, suporte técnico local gratuito e a reconhecida 

confiabilidade Kingston®.

Velocidade superior, design moderno

Características/especificações no verso >>
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CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

 > Suporte a USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)1 — Acesse, edite e transfira 

arquivos rapidamente.

 >Design elegante — Complementa qualquer dispositivo compatível.

 > Indicador de LED — Permite que você saiba quando seu pendrive 

está ativo.

 > Estrutura em metal — Sua estrutura durável de liga de zinco 

moldado é resistente a choque e à água, ideal para levar seus dados 

aonde quer que você vá.

ESPECIFICAÇÕES

 >Capacidades2 64GB, 128GB

 >Velocidade1 

USB 3.1 Ger 13 

64-128GB: 180MB/s para leitura, 70MB/s para gravação 

 >Dimensões 59,37 x 18,98 x 10,8 mm

 > Temperatura de operação 0°C a 60°C

 > Temperatura de armazenagem -20°C a 85°C

 >Garantia/suporte técnico garantia de 5 anos com suporte 

técnico local gratuito

1 A velocidade pode variar de acordo com o hardware do host, do software e da utilização. 

2 Parte da capacidade mencionada em um dispositivo de armazenamento de memória Flash  
é utilizada para a formatação e para outras funções, portanto não está disponível para o 
armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade real de armazenamento de dados  
é inferior àquela indicada nos produtos. Para mais informações, acesse o Guia de Memória Flash  
da Kingston em http://media.kingston.com/pdfs/FlashMemGuide_BR.pdf.

3 O desempenho do USB 3.1 Ger 1 requer um dispositivo host com uma porta USB 3.0 ou 3.1.

TABELA DE COMPATIBILIDADE

Sistema Operacional USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v.10.10.x ou superior) √ √

Linux v.2.6.x ou superior √ √

Chrome OS™ √ √
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