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Fácil acesso e transferências rápidas todos os dias
O DataTraveler® Exodia™ da Kingston é uma solução de armazenamento em 
conformidade com o USB 3.2 Gen 1 para laptops, PCs, monitores e outros dispositivos 
digitais. O DT Exodia permite transferências rápidas e prático armazenamento para 
documentos, músicas, vídeos e muito mais. Seu modelo prático e cores modernas 
o tornam ideal para o uso diário no trabalho, em casa, na escola ou onde quer que 
você vá. O DT Exodia está disponível em capacidades de até 256GB1, tem garantia de 
cinco anos, suporte técnico local gratuito e a reconhecida confiabilidade Kingston®.

Mais >>

 › Argola grande prende-se 

facilmente a um chaveiro

 › Tampa prática protege 

o plugue USB

 › Múltiplas opções de 

cor por capacidade

DATATRAVELER EXODIA



DATATRAVELER EXODIA

A última palavra em portabilidade — Várias 
capacidades com argolas coloridas que se prendem 
facilmente a um chaveiro.  

Rápido e prático — A solução de armazenamento em 
conformidade com o USB 3.2 Gen 1 é leve e fácil de 
levar com você.

ESPECIFICAÇÕES

RECURSOS/BENEFÍCIOS

Capacidades1

32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Velocidade2

Conformidade USB 3.2 Gen 1

Dimensões 
67,3 x 21,04 x 10,14 mm

Peso
11 g

Temperatura de operação
0°C a 60°C

Temperatura de armazenamento
-20°C a 85°C

Garantia
5 anos de garantia e suporte técnico local gratuito

Compatível com
Windows® 11, 10, macOS  (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome™ OS
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1. Parte das capacidades listadas no dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para formatação e outras 
funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade real de 
armazenamento de dados é inferior àquela indicada nos produtos. Para mais informações, visite o Guia de Memória 
Flash da Kingston em kingston.com/flashguide.

2. A velocidade pode variar devido à configuração do host e do dispositivo.

CÓDIGO DO PRODUTO

DT Exodia

DTX/32GB

DTX/64GB

DTX/128GB

DTX/256GB

TABELA DE COMPATIBILIDADE

DT Exodia

DTX/32GB

DTX/64GB

DTX/128GB

DTX/256GB

DTX/32GB-2P

DTX/64GB-2P

Sistema Operativo USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11 √ √

Windows® 10 √ √

macOS (v. 10.15.x ou superior) √ √

Linux (v. 4.4.x ou superior) √ √

Chrome OS™ √ √


