
Эффективное решение в формате “Подключи и оставь”
DataTraveler® Micro – це ультракомпактний, легкий USB-накопичувач, 

який ідеально підходить для зберігання даних з постійним підключенням 

та сумісний із комп’ютерами, принтерами, ігровими консолями тощо. 

Накопичувач виконано в компактному металевому корпусі преміумкласу 

з вбудованим кільцем для ключів, що дає змогу залишати його в USB-порту 

без завад для користування. DT Micro підтримує стандарт USB 3.2 Gen 1, 

забезпечує швидкість зчитування даних до 200 МБ/с1 та має ємність до 256 

ГБ2, що дає змогу швидко передавати та зберігати великі файли, як-от фільми, 

музику, ігри та фотографії. 

далі >>

 › Ультракомпактний 
металевий корпус 
преміумкласу 

 › Висока швидкість передачі 
даних під час зчитування – 
до 200 МБ/с 1

 › Велика ємність – до 256 ГБ2

DATATRAVELER® MICRO USB-ФЛЕШНАКОПИЧУВАЧ
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DATATRAVELER® MICRO USB-ФЛЕШНАКОПИЧУВАЧ

Сверхкомпактный накопитель, который можно 
подключить и оставить — Низкопрофильный 
качественный металлический корпус позволяет 
оставить устройство подключенным к USB-порту 
без помех

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

В 15 раз быстрее, чем стандартные накопители USB 
2.01 — Хранение и передача данных осуществляется 
быстрее, благодаря высокоскоростному интерфейсу 
USB 3.2, обеспечивающий скорость чтения до 200 
МБ/с1

Высокая емкость — Высокая емкость — до 256 ГБ2
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1.   Збільште швидкість запису даних до 15 разів, як порівняти зі звичайними USB-накопичувачами стандарту USB 
2.0 (4 МБ/с). Швидкість залежить від апаратного та програмного забезпечення пристрою, до якого підключено 
накопичувач, а також характеру його використання.

2.   Певна частина зазначеного обсягу флешнакопичувача використовується для форматування та інших функцій, 
тому є недоступною для зберігання даних. Фактичний доступний для зберігання даних обсяг є меншим, аніж 
заявлений. Див. додаткову інформацію в посібнику Kingston із флешпам’яті на вебсторінці kingston.com/flashguide.

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ KINGSTON

Ємність2

64, 128 та 256 ГБ

Швидкість1

USB 3.2 Gen 1, 200 МБ/с (зчитування)

Габарити 
24,95 х 12,2 х 4,5 мм

Робоча температура 
Від 0 °C до +60 °C

Температура зберігання  
Від –20 °C до +85 °C

Гарантія й технічна підтримка
5-річна гарантія та безкоштовна технічна підтримка

Сумісність            
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (версії 10.14.x або новішої), Linux 
(версії 2.6.x або новішої), Chrome OS™ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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™ √ √

ПАРАМЕТРИ СУМІСНОСТІ


