DataTraveler Micro 3.1
kingston.com/u sb

Her yere götürebilmeniz için küçük ve kapaksız.
DataTraveler® Micro 3.1, USB 3.2 Gen 11 uyumlu, HD filmler ve sıkıştırılmamış
ses gibi büyük dosyaları bile alabilecek, ultra küçük, kapaksız, hafif bir Flash
bellektir. Metal bir kasaya ve bütünleşik bir anahtarlık halkasına sahiptir.
Kaybolabilecek bir kapağı olmamasının yanı sıra çantanıza koyduğunuzda
dizüstü bilgisayarınıza takılı kalabilecek kadar küçüktür. Bu tak-çalıştır Flash
bellekte film ve müzik katalogları saklayacak kadar geniş olan 128GB’a2varan
miktarda veri saklayabilirsiniz.

> Metal kasalı çok küçük, kapaksız tasarım
> USB 3.2 Gen 11
> Tabletler, dizüstü bilgisayarlar
ve diğer cihazlar için 128GB’a
varan genişletilmiş bellek
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DataTraveler Micro 3.1
ÖZELLİKLER/ AVANTAJLAR
> Ultra küçük boyut — DataTraveler Micro 3.1, kompakt ve hafif
olduğundan yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Bir çantaya yerleştirilse
bile dizüstü bilgisayarınızda takılı halde kalacak kadar küçüktür.
> Metal kasa — Her türlü cihazı DataTraveler Micro 3.1’in metal kasası
ile tamamlayın. Bellek kapaksız olduğundan, kaybolabilecek ya da
kırılabilecek bir kapak yoktur.
> USB 3.2 Gen 1 — 100MB/s okuma hızları daha hızlı
dosya erişimi anlamına gelmektedir1.
> Kapaksız Tasarım – Kaybolabilecek ya da yanlış takılabilecek
kapak yok.

TEKNİK ÖZELLİKLER

UYUMLULUK TABLOSU
İşletim Sistemi

USB 2.0

USB 3.2 Gen 1

> Kapasiteler2 32GB, 64GB, 128GB

Windows® 10

√

√

> Hız3 32GB-128GB — 100MB/s okuma

Windows 8,1

√

√

> Boyutlar 24,95mm x 12,2mm x 4,5mm

Windows 8

√

√

Mac OS v. 10.12.x +

√

√

Linux v.2.6.x+

√

√

Chrome OS™

√

√

> Çalışma sıcaklığı 0°C ile 60°C arası
> Saklama sıcaklığı -20°C ile 85°C arası
> Garanti/destek 5 yıl garanti

KINGSTON PARÇA NUMARALARI
DTMC3/32GB
DTMC3/64GB
DTMC3/128GB

1 USB 3.2 Gen 1 performansı, bir USB 3.0 ya da 3.2 Gen 1 bağlantı noktalı bir ana makine gerektirir.
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.
3 Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.
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