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> Moderna estrutura de metal

> Grande argola prende-se com facilidade 
aos dispositivos

DataTraveler SE9

A unidade Flash USB DataTraveler® SE9 da Kingston possui uma elegante 

estrutura em metal com uma grande argola para ser presa com facilidade. 

O formato reduzido torna-a um ótimo acessório para notebooks como o 

novo Ultrabook™  da Intel assim como tablets que oferecem portas USB. Sua 

estrutura durável permite que os usuários transportem com segurança esta 

unidade para qualquer lugar com seus novos dispositivos.

O DataTraveler SE9 tem garantia de cinco anos e a conhecida  

confiabilidade Kingston®.

Modelo em metal, ultraconfiável.

Características/especificações no verso >>
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DataTraveler SE9

CÓDIGOS DO PRODUTO KINGSTON

DTSE9H/32GB

DTSE9H/32GB-2P  (embalagem com 2)

DTSE9H/32GB-3P  (embalagem com 3)

Somente nas Américas:

DTSE9H/32GBZ

DTSE9H/32GB-2P  (embalagem com 2)

DTSE9H/32GB-3P  (embalagem com 3)

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

 >Prático — tamanho pequeno, sem tampa e compacto para  

facilitar o transporte 

 >Durável — estrutura em metal com argola resistente

 >Garantia — cinco anos de garantia, suporte técnico local gratuito 

 >Personalizável1 —  programa co-logo disponível

ESPECIFICAÇÕES

 >Capacidade2 32GB

 >Dimensões 39,00 x 12,35 x 4,55 mm

 > Temperatura operacional 0°C a 60°C (32°F a 140°F)

 > Temperatura de armazenamento -20°C a 85°C (-4°F a 185°F)

1 Aplicam-se condições; consulte o seu representante de vendas local.
2 Observação: Parte da capacidade mencionada em um dispositivo de armazenamento de memória 

Flash é utilizada para a formatação e para outras funções, portanto não está disponível para o 
armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade real de armazenamento de dados é inferior 
àquela indicada no produto. Para mais informações, consulte o Guia de memórias Flash da Kingston em 
kingston.com/flashguide.

TABELA DE COMPATIBILIDADE

Sistema Operacional DataTraveler

Windows® 10, 8.1, 8 √

Mac OS  (v. 10.12.x ou superior) √

Linux v. 2.6.x ou superior √

Chrome OS™ √


