
Tak-Çalıştır Performansı
DataTraveler® Micro; bilgisayarlar, yazıcılar, oyun konsolları ve diğer cihazlarla 

uyumlu, kullanışlı tak-çalıştır depolama için ideal, ultra küçük, hafif bir USB 

sürücüdür. Sürücü; düşük profilli, premium metal kasa ve USB portlarında hiçbir 

şeyi engellemeden bırakılabilen yerleşik anahtar halkası ile tasarlandı.DT Micro; 

film, müzik, oyun ve fotoğraf gibi büyük dosyaları hızla aktarmak ve depolamak 

için 200 MB/s’ye varan USB 3.2 Gen 1 okuma hızı1 ve 256GB’a2 varan kapasiteler 

sunar. 

Daha fazla >>

 › Ultra küçük, premium 

metal tasarım

 › 200MB/s1 okuma 

hızlarına ulaşan yüksek 

veri aktarma hızları

 › 256GB’a kadar yüksek 

kapasiteli depolama2

ATATRAVELER® MICRO USB FLASH SÜRÜCÜ
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ATATRAVELER® MICRO USB FLASH SÜRÜCÜ

Ultra küçük, tak-çalıştır tasarımı — Düşük profilli, 
premium metal kasa, USB bağlantı noktasında hiçbir 
şeyi engellemeden bırakılmak üzere tasarlandı

Standart USB 2.0 sürücülerden 15 kat daha hızlı1 — 

200MB/s’ye1 varan yüksek performanslı USB 3.2 hızlarıyla 
içeriği hızla depolayın ve aktarın

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Genişletilmiş kapasiteler — 256GB’a kadar yüksek 
kapasiteli depolama2
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1.   Standart USB 2.0 sürücülerden (4MB/sn) 15 kata kadar daha hızlı yazın. Hız; ana bilgisayar donanımına, yazılıma ve 
kullanıma bağlı olarak değişir.

2.   Flash sürücüde 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 yazılandan azdır. 
Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresinde, Kingston’ın Flash Bellek Kılavuzuna gidin.

PARÇA NUMARALARI

Kapasiteler2

64GB, 128GB, 256GB

Hız1

USB 3.2 Gen 1, 200 MB/s Okuma

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

Çalışma sıcaklığı 
0°C~60°C

Saklama sıcaklığı 
-20°C~85°C

Garanti/destek
5 yıl garanti

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

TEKNIK ÖZELLIKLER

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™ √ √
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