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> Büyük dosyaları saklamak için 1TB ya 
da 2TB kapasite

> Çok yüksek okuma/yazma hızları

> Koruyucu çinko alaşım metal muhafaza  
ve cebe sığacak boyut

Kingston DataTraveler® Ultimate GT, 1TB ve 2TB kapasiteleri1 ile büyük 

üretim dosyalarının yedeklenmesine olanak tanıyarak 4K ya da 8K RAW video 

görüntülerin çekilmesi ya da film, yüksek çözünürlüklü görüntüler, müzik ve 

çok daha fazlasından oluşan büyük dosya kütüphanelerinin saklanması için 

çok kullanışlıdır. 2TB’lık modelde, 70 saatlik 4K video saklanabilir.

DT Ultimate GT, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) hızları2 (300MB/s okuma ve 200MB/s 

yazma)3ile geleneksel harici sabit disk sürücülerden daha hızlıdır. Kullanıcılar, 

herhangi bir bekleme yaşamadan dosyalara çabucak erişebilir, dosyaları 

düzenleyebilir ve aktarabilirler. Bellek cebe sığabilecek boyuttadır ve darbelere 

karşı dayanıklı çinko alaşım metal muhafazası ile her yerde verilerinizi korur.

Yüksek kapasite ve müthiş hız bir arada.

Özellikler/teknik özellikler arka sayfada>>

DataTraveler Ultimate G3
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ÖZELLİKLER/ AVANTAJLAR

 > Terabayt kapasitesinde veri saklama alanı — DataTraveler 
Ultimate GT, harici veri depolama amaçlı kullanılabilir ve filmler, 
yüksek çözünürlüklü görüntüler, müzik, görüntü oluşturma vb.’den 
oluşan büyük dosya kütüphanelerinin saklanması için idealdir.

 >Müthiş yüksek hızlar — 300MB/s okuma ve 200MB/s yazma3 
nominal hızları ile kullanıcıların herhangi bir bekleme yaşamadan 
dosyalara çabucak erişmesine, dosyaları düzenlemesine ve 
aktarmasına olanak sağlar.

 >Cebe sığacak boyut — Taşınabilir sabit disk sürücülerden daha 
küçük DT Ultimate GT, cebinizde 2TB’a kadar veri taşımanızı sağlar.

 >Metal kasa — Dayanıklı çinko alaşım döküm metal muhafaza, 
darbelere karşı dayanıklıdır ve verilerin taşınması için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 >Kapasiteler1 1TB, 2TB

 >Hız3 
USB 3.1 Gen 12 
300MB/s okuma, 200MB/s yazma

 >Boyutlar 75.18mm x 27mm x 21.02mm

 >Çalışma sıcaklığı 0°C ile 60°C arası

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

 >  Garanti/destek 5 yıl garanti

 1 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.

 2 USB 3.1 Gen 1 performansı, bir USB 3.0 ya da 3.1 bağlantı noktalı bir ana makine gerektirir.

 3 Bilgisayar donanımı, yazılımı ve kullanımına göre hız farklılık gösterebilir.
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İşletim Sistemi USB 2.0 USB 3.0/ 
USB 3/12

Windows® 10 √ √

Windows 8,1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7,1 (SP1) √ √

Mac OS (v. 10.10.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √

UYUMLULUK TABLOSU

DTUGT/1TB
DTUGT/2TB

PARÇA NUMARALARI


