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> Truyền tập tin nhanh hơn so với các thiết  
bị USB 3.1 Gen 1 và USB 2.0

> Vỏ kim loại chống sốc và nước cùng nắp 
có thể tháo rời

> Đèn LED chỉ thị trạng thái

DataTraveler® Elite G2 của Kingston là một ổ USB thời trang có đủ dung 

lượng để truyền phim, ảnh và tài liệu công việc ở bất cứ nơi đâu. Ổ này 

tương thích với thông số kỹ thuật của USB 3.1 Gen 13 (USB 3.0) và mang 

lại hiệu năng kinh ngạc giúp tiết kiệm thời gian khi truyền video, ảnh và 

các tập tin lớn khác. Vỏ kim loại chống sốc và nước nên bạn có thể tự tin 

mang theo dữ liệu bên mình. 

Thiết kế đẹp mắt của DataTraveler Elite G2 phù hợp với bất kỳ thiết bị nào 

tương thích và tương thích ngược với USB 2.0 để cho phép người dùng 

chuyển sang USB 3.0 trong tương lai. Ổ được bảo hành năm năm, hỗ trợ 

kỹ thuật miễn phí và được đảm bảo bởi độ tin cậy nổi tiếng của Kingston®.

Tốc độ vượt trội, thiết kế thời trang

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

DataTraveler Elite G2
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TÍNH NĂNG/LỢI ÍCH

 >Hỗ trợ USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Nhanh chóng truy cập, sửa và 

truyền các tập tin.

 > Thiết kế đẹp mắt — Bổ sung cho bất kỳ thiết bị nào tương thích.

 >Đèn LED chỉ thị — Giúp bạn biết khi nào ổ đang hoạt động.

 >Vỏ kim loại — Lớp vỏ được đúc hợp kim kẽm bền bỉ chống sốc và 

nước và lý tưởng khi phải mang theo dữ liệu trên đường di chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 >Dung lượng2 64GB, 128GB

 > Tốc độ1 

USB 3.1 Gen 13 

64-128GB: 180MB/giây đọc, 70MB/giây ghi 

 >Kích thước 59,37mm x 18,98mm x 10,8mm

 >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

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

2 Một phần dung lượng ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được dùng để định dạng và cho một số chức 
năng khác và không 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, xem Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại 
kingston.com/flashguide.

3 Để USB 3.1 Thế Hệ 1 hoạt động, thiết bị chủ phải có cổng USB 3.0 hoặc 3.1.

BẢNG TƯƠNG THÍCH

Hệ điều hành USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v.10.10.x +) √ √

Linux (v.2.6+) √ √

Chrome OS™ √ √
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