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Xem thêm >>

 › Thiết kế kim loại và không 
nắp rất thời trang

 › Tốc độ đọc lên đến  
200MB/giây1

 › Vòng đeo chức năng để  
gắn vào móc khóa

 › Dung lượng lên  
đến 256GB2

USB hiệu năng cao, nhỏ gọn
DataTraveler® Kyson của Kingston là một ổ USB Flash Type-A có tốc độ truyền 
cực nhanh lên đến 200MB/giây đọc và 60MB/giây ghi1, cho phép truyền các tập 
tin nhanh chóng và tiện lợi. Với dung lượng lên đến 256GB2, bạn có thể lưu trữ 
và chia sẻ ảnh, video, nhạc và các nội dung khác khi di chuyển. Thiết kế kim loại 
không nắp sẽ giúp bạn tránh được rắc rối khi mất nắp và vòng đeo chức năng 
giúp bạn có thể mang theo đến bất cứ đâu.

DataTraveler® Kyson là một USB type-A tin cậy và thời trang đi kèm với bảo hành 
giới hạn 5 năm. 
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DATATRAVELER® KYSON

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

Dung lượng2

32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Tốc độ1

tốc độ USB 3.2 Gen 1 
32GB-64GB: 200MB/giây đọc 
128GB-256GB: 200MB/giây đọc, 60MB/giây ghi

Kích thước 
39mm x 12,6mm x 4,9mm

Trọng lượng
4g

Nhiệt độ hoạt động
0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản
-20°C~85°C

Bảo hành/hỗ trợ
bảo hành 05 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Tương thích với
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™ 
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Bền và nhẹ — Giải pháp lưu trữ gọn nhẹ với vỏ kim 
loại bền bỉ và thời trang.

Tốc độ USB 3.2 Gen 1 — Lên đến 200MB/giây đọc và 
60MB/giây ghi.1

Lưu trữ mọi lúc mọi nơi — Thiết kế không nắp và 
vòng đeo chức năng giúp bạn dễ dàng mang theo 
bên mình.

Dung lượng lớn — Lên đến 256GB2 cho các tập tin, 
ảnh, nhạc, video và nhiều hơn nữa.

1. Tốc độ có thể thay đổi tùy theo phần cứng lưu trữ, phần mềm và cách sử dụng.

2. Một phần dung lượng đã công bố của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng 

khác nên không thể 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 trên kingston.com/flashguide.

MÃ SẢN PHẨM

BẢNG TƯƠNG THÍCH

DataTraveler® Kyson

DTKN/32GB

DTKN/64GB

DTKN/128GB

DTKN/256GB

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 √


