
> Şık ve işlevsel kapaksız tasarım

> Kesintisiz ve hızlı veri aktarımı için  
USB 3.0 performansı

> Dijital dosyalarınızı istediğiniz yere 
taşımak için 128GB’a varan kapasite

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

Kingston’s DataTraveler® SE9 G2 USB Flash bellek ile 128 GB’a kadar en beğendiğiniz 

fotoğrafları, videoları, müzikler ve çok daha fazlasını saklayın, transfer edin ve 

paylaşın. Şık, kapaksız tasarımı sayesinde kapak kaybetme derdinden kurtulurken 

çok küçük form faktörü her türlü yaşam tarzına uygundur.

DataTraveler SE9 G2, dosyaların transfer edilmesinde, paylaşılmasında ve 

saklanmasında yüksek USB 3.0 hızları sunmaktadır. Dayanıklı, çok satan metal 

muhafaza tasarımı ve sağlam anahtarlığı, kuruluşunuzu ya da markanızı 

tanıtmak için logonuz ve/veya dijital dosyalar eklenerek özelleştirilebilir.

DataTraveler SE9 G2 beş yıl garantilidir ve efsanevi Kingston® güvenirliği 

ile sunulmaktadır. 

Hafif, şık USB 3.0 bellek.

Özellikler/teknik özellikler arka sayfada>>

kingston.com/usb
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DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

KINGSTON PARÇA NUMARALARI

ÖZELLİKLER/ AVANTAJLAR

 >Hızlı — Dosyaların transfer edilmesinde, paylaşılmasında ve 

saklanmasında yüksek USB 3.0 hızları.

 >Kompakt — kapaksız çok küçük yapısı sayesinde her türlü mobil 

yaşam tarzıyla uyumlu.

 >Dayanıklı — sağlam anahtarlıklı modaya uygun metal kasa tasarımı.

 >Co-logo programı mevcuttur1 — Kingston DataTraveler USB Flash 

bellekleri, şirketinizin marka tanınırlığını arttırmak için logonuzla ve/

veya dijital dosyalarınızla özelleştirin. Özelleştirme Programı, özel 

paketleme, özel profiller, renk ayarlamaları, içerik yükleme vs. gibi 

olanaklar içerir. Tüm bunlara, kullanışlı sipariş sistemiyle ulaşabilirsiniz.

 >Garantili — beş yıl garantili

TEKNİK ÖZELLİKLER

 >Kapasitelers2 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

 >Hız4  16GB-128GB: 100MB/s okuma

 >Boyutlar 45,00mm x 12,2mm x 4,6mm

 >Çalışma sıcaklığı 0°C ile 60°C arası

 > Saklama sıcaklığı -20°C ile 85°C arası

1  Gerekli olan minimum değer. Fabrikada gerçekleştirilmiştir.
2  Flash bellekte 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 listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki 
Kingston’ın Flash Bellek Rehberine gidin.

3 USB 3.0 bağlantı noktasına sahip bir sunucu cihaz gerektirir.
4 Bilgisayar donanımı, yazılımı ve kullanımına göre hız farklılık gösterebilir.

UYUMLULUK TABLOSU

DTSE9G2/16GB

DTSE9G2/32GB

DTSE9G2/64GB

DTSE9G2/128GB

İşletim Sistemi USB 3.03 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8,1 √ √

Windows 8 √ √

Mac OS v.10.10.x + √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √


