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> Różne kolory zależnie od pojemności

> Duży, kolorowy zaczep umożliwia łatwe 
mocowanie do breloków na klucze

> Praktyczna zatyczka zabezpiecza  
złącze USB i dane

> Możliwość personalizacji przy użyciu 
własnego logo i/lub dowolnych plików

Pamięć Flash USB Kingston DataTraveler® czwartej generacji (DTIG4) jest wyposażona 

w interfejs USB 3.0, co pozwala szybko i łatwo przesyłać muzykę, filmy i nie tylko. 

Praktyczna konstrukcja i modne kolory sprawiają, że idealnie sprawdza się w pracy, 

w domu, w szkole i wszędzie tam, gdzie zabierzesz swoje dane. 

Pamięć ta jest kompatybilna wstecz z portami USB 2.0, dzięki czemu użytkownicy 

standardu 2.0 mogą w przyszłości dokonać migracji do standardu 3.0 bez 

konieczności jej wymiany. 

Atuty pamięci DTIG4 to pojemności do 128GB1, pięć lat gwarancji, bezpłatna 

pomoc techniczna oraz legendarna niezawodność produktów firmy Kingston®.

USB 3.0 w kolorowej obudowie.

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>
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CECHY/ZALETY
 > Lekka i kompaktowa — Pamięć jest bardzo lekka, więc zabierzesz 
ją wszędzie.

 >Wygodna — Pamięć DataTraveler G4 jest wyposażona w duży, 
kolorowy zaczep, dzięki któremu można ją łatwo przypiąć do 
typowych breloków na klucze i zabezpieczyć przed zgubieniem.

 >Różne pojemności — Wśród wersji o różnych kolorach 
i pojemnościach znajdziesz idealną pamięć dla siebie.

 >Kompatybilność z dwoma standardami — Pamięć flash USB 
DataTraveler Generation 4 (DTIG4) firmy Kingston jest kompatybilna 
wstecz z portami USB 2.0, dzięki czemu użytkownicy standardu 
2.0 mogą w przyszłości przejść do standardu 3.0 bez konieczności 
jej wymiany.

DANE TECHNICZNE

 >Pojemności1 32GB, 64GB, 128GB

 >Wymiary 55mm x 21mm x 10,1mm

 >Waga 10,31g

 > Temperatura podczas pracy 0°C~60°C

 > Temperatura przechowywania -20°C~85°C

 >Gwarancja 5 lat gwarancji, bezpłatna pomoc techniczna

 >Zgodne systemy operacyjne Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (10.12.x +), 
Linux 2.6.x +, Chrome™ OS
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1 Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash służy do obsługi formatowania oraz 
innych funkcji i nie jest wykorzystywana do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista 
pojemność urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na 
produktach. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy 
Kingston, dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.

TABELA ZGODNOŚCI

NUMERY KATALOGOWE

DTIG4/32GB (czerwona)

DTIG4/64GB (fioletowa)

DTIG4/128GB (zielona)

System operacyjny USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1
Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10.12.x +) √ √

Linux v. 2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √


