
Rendimiento Plug-and-Stay
DataTraveler® Micro é uma unidade USB ultrapequena e leve, ideal para 

armazenamento conveniente de plug-and-stay, compatível com computadores, 

impressoras, consoles de videogame e muito mais. A unidade foi projetada com 

estrutura de metal premium de perfil baixo e chaveiro integrado para deixar as 

entradas USB sem interferência. DT Micro tem USB 3.2 Gen 1 com velocidade 

de 200MB/s de leitura1 e capacidade de até 256GB2 para transferir e armazenar 

rapidamente arquivos grandes, como filmes, músicas, jogos e fotos. 

Mais >>

 › Design de Metal Premium, 

Ultrapequeno

 › Velocidades de transferência 

rápida de dados até 

200 MB/s1 de leitura

 › Armazenamento de alta 

capacidade até 256 GB2

DATATRAVELER® MICRO PENDRIVE
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DATATRAVELER® MICRO PENDRIVE

Design plug-and-stay, ultrapequeno — Estrutura de 
metal premium de perfil baixo projetada para estar em 
uma porta USB com pouca interferência

RECURSOS/BENEFÍCIOS

15x mais rápido do que as unidades USB 2.0 padrão1  

—  Armazena e transfere conteúdo rapidamente com 
velocidades USB 3.2 de alto desempenho de até 200 
MB/s1 de leitura

Capacidades expandidas  —  Armazenamento de alta 
capacidade até 256 GB2
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1.   Grava até 15x mais rápido do que as unidades USB 2.0 padrão (4 MB/s). A velocidade pode variar devido ao hardware, 
software e uso do host.

2.   Parte da capacidade indicada em um dispositivo de armazenamento USB é usada para formatação e outras funções 
e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Como tal, 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 em kingston.com/flashguide.

CÓDIGO DO PRODUTO

Capacidades2

64GB, 128GB, 256GB

Velocidade1

USB 3.2 Gen 1, 200MB/s Leitura

Dimensões   
24,95mm x 12,2mm x 4,5mm

Temperatura de funcionamento
0 °C~60 °C

Temperatura de armazenamento    
-20°C~ 85°C

Garantia/suporte
5 anos de garantia, suporte técnico gratuito

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

ESPECIFICAÇÕES

DataTraveler Micro

DTMC3G2/64GB

DTMC3G2/128GB

DTMC3G2/256GB

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11, 10, 8.1 √ √

macOS (v. 10.14.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √

TABELA DE COMPATIBILIDADE


