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Lật trang để xem tính năng/thông số kỹ thuật >>

Ổ DataTraveler® SE9 USB Flash của Kingston có vỏ kim loại sành điệu với 

vòng đeo lớn nên dễ dàng gắn vào. Hệ số kích thước nhỏ, đây là phụ 

kiện tuyệt vời dành cho các máy tính xách tay như Ultrabook™ mới của 

Intel cũng như các máy tính bảng có cổng USB. Vỏ bền, người dùng có 

thể an tâm mang đi mọi nơi cùng các thiết bị khác.

DataTraveler SE9 được bảo hành năm năm, và có được độ tin cậy nổi 

tiếng của Kingston®.

Thiết kế bằng kim loại, siêu bền.

DataTraveler SE9

> Vỏ kim loại sành điệu

> Vòng đeo lớn dễ dàng gắn với thiết bị
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TÍNH NĂNG/LỢI ÍCH

 > Thuận tiện — nhỏ gọn, không nắp và kích thước bỏ túi giúp mang 

đi dễ dàng 

 >Bền — vỏ kim loại có vòng đeo chắc chắn

 >Được đảm bảo — bảo hành 05 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 

 >Có thể tùy chỉnh1 — có chương trình co-logo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 >Dung lượng2 32GB 

 >Kích thước 39,00mm x 12,35mm x 4,55mm

 >Nhiệt độ hoạt động 32°F đến 140°F (0°C đến 60°C)

 >Nhiệt độ bảo quản -4°F đến 185°F (-20°C đến 85°C)
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DataTraveler SE9

MÃ SẢN PHẨM KINGSTON

DTSE9H/32GB

DTSE9H/32GB-2P (2 gói)

DTSE9H/32GB-3P (3 gói)

Chỉ dành cho thị trường châu Mỹ:

DTSE9H/32GBZ

DTSE9H/32GB-2P (2 gói)

DTSE9H/32GB-3P (3 gói)

 1 Các điều kiện đi kèm; liên hệ đại diện bán hàng tại địa phương.
2 Xin lưu ý: Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức 

năng khác và vì thế không dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng thực tế để lưu trữ dữ liệu 
thường thấp hơn dung lượng được công bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng 
dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flashguide.

BẢNG TƯƠNG THÍCH

Hệ điều hành DataTraveler

Windows® 10, 8.1, 8 √

Mac OS  (v. 10.12.x +) √

Linux v. 2.6.x + √

Chrome OS™ √


