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Kompakt, Yüksek Performanslı USB Flash Bellek
Kingston DataTraveler® Kyson 200MB/s’ye varan okuma ve 60MB/s’ye varan yazma1 
gibi müthiş yüksek transfer hızlarına sahip, hızlı ve kolay dosya aktarmaları sağlayan 
yüksek performanslı bir Type-A USB flash bellektir. 256GB’a2 varan saklama alanı ile 
fotoğrafları, videoları, müzikleri ve diğer içerikleri saklayabilir ve paylaşabilirsiniz. 
Kapaksız metal tasarım sizi kapak kaybetme derdinden kurtaracaktır. İşlevsel halka 
sayesinde istediğiniz yere kolayca götürebilirsiniz.

DataTraveler® Kyson, sınırlı 5 yıl garantiyle gelen şık, güvenilir bir USB-A Flash bellektir. 

Daha fazla >>

 › Şık metal ve kapaksız 

tasarım

 › 200MB/s’ye varan  

okuma hızları1

 › İşlevsel halka,  

anahtarlıklara takılır

 › 256GB’a varan kapasiteler2

DATATRAVELER® KYSON



DATATRAVELER® KYSON

Dayanıklı ve hafif — Şık ve dayanıklı metal kasalı, 
kompakt veri saklama çözümü.

USB 3.2 Gen 1 hızları — 200MB/s’ye varan okuma ve 
60MB/s’ye varan yazma.1

TEKNIK ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Hareket halindeyken veri saklama — Kapaksız tasarım 
ve işlevsel halka sayesinde yanınızda kolayca taşınır.

Büyük kapasiteler — Dosyalarınız, fotoğraflarınız, 
videolarınız ve diğer malzemeleriniz için 256GB’a2  
varan kapasite.

Kapasiteler2

32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Hız1

USB 3.2 Gen 1 hızları 
32GB-64GB: 200MB/s okuma 
128GB-256GB: 200MB/s okuma, 60MB/s yazma

Boyutlar 
39mm x 12,6mm x 4,9mm

Ağırlık
4g

Çalışma sıcaklığı
0°C~60°C

Saklama sıcaklığı
-20°C~85°C

Garanti/destek
5 yıl garanti

Tüm işletim sistemleri
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™ 
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1. Sunucu donanımı, yazılım ve kullanıma göre hız farklılık gösterebilir.

2. Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu nedenle, veri 
saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi ürünlerin üzerinde listelenenden 
azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki Kingston’ın Flash bellek rehberine gidin.

PARÇA NUMARALARI

DataTraveler® Kyson

DTKN/32GB

DTKN/64GB

DTKN/128GB

DTKN/256GB

UYUMLULUK TABLOSU

USB 3.2 Gen 1

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Mac OS (v. 10.10.x +) √

Linux (v. 2.6.x +) √

Chrome™ OS √


