
> Thiết kế không nắp rất thời trang  
và hữu dụng

> Hiệu năng USB 3.0 giúp việc truyền  
dữ liệu luôn thông suốt

> Dung lượng lên đến 128GB cho bạn  
mang theo các tập tin kỹ thuật số  
của mình đến bất cứ nơi đâu

USB 3.0 DataTraveler SE9 G2

Lưu trữ, truyền và chia sẻ lên đến 128GB ảnh, video, nhạc yêu thích của 

bạn và hơn thế nữa với USB Flash 3.0 DataTraveler® SE9 G2 của Kingston. 

Thiết kế thời trang, không nắp, tránh tình trạng mất nắp và kích thước 

cực nhỏ gọn phù hợp với mọi phong cách.

DataTraveler SE9 G2 giờ đây với tốc độ của USB 3.0 giúp tiết kiệm thời 

gian khi truyền, chia sẻ và lưu trữ các tập tin. Thiết kế vỏ kim loại bền bỉ 

và hiện đại cùng móc khóa cứng cáp có thể được tùy biến bằng cách 

thêm logo của bạn và/hoặc các tập tin kỹ thuật số để quảng bá công ty 

hoặc thương hiệu của bạn.

DataTraveler SE9 G2 được bảo đảm bởi chế độ bảo hành 05 năm, hỗ trợ 

kỹ thuật miễn phí và độ tin cậy nổi tiếng của Kingston®. 

USB 3.0 gọn nhẹ và thời trang.

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

kingston.com/vn/
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USB 3.0 DataTraveler SE9 G2

MÃ SẢN PHẨM KINGSTON

TÍNH NĂNG/LỢI ÍCH

 >Nhanh — tốc độ của USB 3.0 để giúp tiết kiệm thời gian khi truyền, 

chia sẻ và lưu trữ các tập tin.

 >Nhỏ gọn — kích cỡ siêu nhỏ gọn và không có nắp phù hợp với mọi 

phong cách di động.

 >Bền — thiết kế vỏ kim loại hợp thời trang với móc khóa cứng cáp.

 >Có thể áp dụng Chương Trình co-logo1 — tùy biến USB Flash 

Kingston DataTraveler bằng cách thêm logo của bạn và/hoặc các tập 

tin kỹ thuật số để ngay lập tức tăng khả năng nhận diện thương hiệu 

của công ty bạn. Chương trình Thiết kế theo đơn đặt hàng đem lại 

khả năng đóng gói độc đáo, thông tin tùy chỉnh, điều chỉnh màu sắc, 

tải nội dung và hơn thế nữa với việc đặt hàng dễ dàng và thuận tiện.

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

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 >Dung lượng2 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

 > Tốc độ4  16GB-128GB: 100MB/giây đọc

 >Kích thước 45,00mm x 12,2mm x 4,6mm

 >Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 60°C

 >Nhiệt độ bảo quản -20°C đến 85°C

1 Yêu cầu số lượng tối thiểu. Được thực hiện ở nhà máy.
2 Một phần dung lượng ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được dùng để định dạng và cho các chức năng 

khác, do vậy không thể dùng để lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn 
mức công bố trên sản phẩm. Để tìm hiểu thêm, xem Hướng dẫn về Bộ nhớ Flash của Kingston trên 
kingston.com/flashguide.

3 Yêu cầu một thiết bị chủ có cổng USB 3.0.
4 Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng, phần mềm và việc sử dụng máy chủ.

BẢNG TƯƠNG THÍCH

DTSE9G2/16GB

DTSE9G2/32GB

DTSE9G2/64GB

DTSE9G2/128GB

Hệ điều hành 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™ √ √


