
Xem thêm >>

 › Ổ USB 3.2 thế hệ 2 tiên tiến

 › Vỏ có gờ độc đáo và  
khoen móc chìa khóa

 › Tốc độ đọc lên đến 
1.000MB/giây2

 › Dung lượng lên đến 1TB3

Hiệu năng vô song
USB flash Kingston’s DataTraveler® Max sử dụng tiêu chuẩn USB 3.2 thế hệ 
2 mới nhất để mang lại tốc độ đọc/ghi kỷ lục lên tới 1.000/900MB/giây2. 
Với trọng tâm là tính di động và tiện lợi, thiết kế vỏ có gờ độc đáo của thiết 
bị giúp bảo vệ đầu nối khi không sử dụng và có thể dễ dàng đẩy ra chỉ với 
một thao tác. Hiện có kết nối USB Type-C®1 và Type-A để hỗ trợ cả máy tính 
xách tay và máy tính để bàn ca truyền thống và thế hệ mới. DT Max mang 
lại hiệu năng cao cấp và dung lượng mở rộng đến 1TB3, khiến chiếc ổ này 
trở thành giải pháp lý tưởng để truyền và lưu trữ các tập tin kỹ thuật số lớn 
như ảnh HD, video 4K/8K, nhạc và nhiều dữ liệu khác.

Cả đầu nối Type-C và Type-A trong dòng DT Max đều được bảo hành giới hạn 
5 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và được bảo đảm bởi độ tin cậy nổi tiếng 
của Kingston. 
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Tiêu chuẩn USB 3.2 thế hệ 2 mới nhất — Di chuyển 
tệp trong nháy mắt với tốc độ vượt trội lên đến 1.000MB/
giây Đọc, 900MB/giây Ghi2.

Khả năng lưu trữ chất lượng đỉnh cao — Hiện có 
nhiều mức dung lượng lớn, từ 256GB-1TB3 để bạn mang 
theo cả thư viện kỹ thuật số của mình đến mọi nơi.

Tùy chọn kép cho kết nối — Các loại đầu nối USB 
Type-C® và Type-A hỗ trợ máy tính xách tay hoặc máy 
tính để bàn, cả truyền thống và thế hệ mới giúp việc 
truyền tập tin luôn liền mạch.

Thiết kế độc đáo — Nắp trượt bằng một tay tiện lợi, đèn 
LED chỉ báo trạng thái và khoen móc chìa khoá hữu ích.

1. USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Diễn đàn triển khai USB.

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

3. Một phần dung lượng của ổ lưu trữ flash nêu trên được sử dụng cho định dạng và các chức năng khác và do đó 

không dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng lưu trữ dữ liệu thực tế của thiết bị luôn nhỏ hơn mức công 

bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston.

Các mức dung lượng3

256GB, 512GB, 1TB

Giao diện
USB 3.2 thế hệ 2

Tốc độ2

Tốc độ đọc lên đến 1.000MB/giây và ghi lên đến 900MB/giây

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

Trọng lượng
Type-C: 12 g 
Type-A: 14 g

Nhiệt độ hoạt động
0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản
-20°C~85°C

Bảo hành/hỗ trợ
Bảo hành 5 năm có hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Tương thích với
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (phiên bản 10.14.x +),  
Linux (phiên bản 2.6.x +), Chrome OS™
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BẢNG TƯƠNG THÍCH

Type-C

DTMAX/256GB

DTMAX/512GB

DTMAX/1TB

Type-A

DTMAXA/256GB

DTMAXA/512GB

DTMAXA/1TB

USB 3.2 Gen 2

Windows® 11 √

Windows® 10 √

Windows® 8.1 √

macOS® (phiên bản 10.14.x +) √

Linux (phiên bản 2.6.x +) √

Chrome OS™ √


