
Performance  Incomparável
A série de pendrives da Kingston’s DataTraveler® Max utilizam o padrão mais 
recente USB 3.2 Gen 2 mais recente para oferecer velocidades de leitura/
gravação recordes de até 1000/900 MB/s2. Projetada com portabilidade e  
conveniência em mente, a estrutura  exclusiva protege o conector quando ele 
não está em uso e pode ser removida facilmente com um simples movimento. 
Disponível em conexões USB Type-C®1 e Type-A para compatibilidade com 
laptops e desktops tradicionais e de última geração. A série DT Max oferece 
um desempenho superior e capacidades expandidas de até 1 TB3, fazendo 
com que ela seja a solução ideal para transferir e armazenar grandes arquivos 
digitais como fotos HD, vídeos 4K/8K, músicas e mais.

Ambas as variedades de conectores Type-C e Type-A da série DT Max têm 
uma garantia limitada de cinco anos, suporte técnico gratuito e a lendária 
confiabilidade Kingston. 

Mais >>

 › Unidades avançadas 

USB 3.2 Gen 2 

 › Estrutura exclusiva com 

argola para chaveiro

 › Até 1000 MB/s2 de 

velocidade de leitura

 › Capacidade de até 1TB3

SÉRIE DATATRAVELER MAX 
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DT MAX SERIES

O mais recente padrão USB 3.2 Gen 2 — Mova seus 
arquivos em um pendrive com incríveis velocidades de 
até 1000 MB/s para leitura e 900 MB/s para gravação2.

Armazenamento incomparável — Disponível em toda 
uma gama de altas capacidades de 256 GB até 1TB3 
para levar sua biblioteca digital aonde você for.

RECURSOS/BENEFÍCIOS

Opção dupla para conectividade — Variedades de 
conectores USB Type-C® e Type-A para compatibilidade 
com laptops ou desktops tradicionais e de última 
geração para transferências de arquivos perfeitas.

Design exclusivo — Tampa deslizante que pode ser 
movida com apenas uma das mãos, LED indicador de 
status e argola para chaveiro funcional.
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1. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.

2. A velocidade pode variar devido ao hardware, software e uso do host.

3. Parte da capacidade listada em um dispositivo de armazenamento Flash é usada para formatação e outras 
funções, portanto não está disponível para armazenamento de dados. Por isso, a capacidade real disponível para 
armazenamento de dados é menor do que a indicada nos produtos. Para obter mais informações, acesse o Guia de 
Memória USB da Kingston.

CÓDIGO DO PRODUTO

Capacidades3

256 GB, 512 GB, 1 TB

Interface
USB 3.2 Gen 2

Velocidade2

Até 1000 MB/s leitura, 900 MB/s gravação

Dimensões
Type-C: 82,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm 
Type-A: 91,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm

Peso
Type-C: 12 g 
Type-A: 14 g

Temperatura de operação
0 °C – 60 °C

Temperatura de armazenamento
-20 °C – 85 °C

Garantia/suporte
Garantia de 5 anos com suporte técnico gratuito

Compatível com

Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™

ESPECIFICAÇÕES

Type-C

DTMAX/256GB

DTMAX/512GB

DTMAX/1TB

USB 3.2 Gen 2

Windows® 11 √

Windows® 10 √

Windows® 8.1 √

macOS® (v. 10.14.x +) √

Linux (v. 2.6.x +) √

Chrome OS™ √

Type-A

DTMAXA/256GB

DTMAXA/512GB

DTMAXA/1TB

TABELA DE COMPATIBILIDADE


