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DATATRAVELER EXODIA

Akses dan transfer data dengan cepat setiap hari
DataTraveler® Exodia Kingston memiliki performa USB 3.2 Gen 1 untuk kemudahan
akses di laptop, PC desktop, monitor, dan perangkat digital lainnya. Dengan DT
Exodia, Anda dapat mentransfer serta menyimpan dokumen, musik, video, atau
data lainnya dengan cepat dan mudah. Desain praktis dan warna menarik, cocok
untuk pemakaian sehari-hari di tempat kerja, rumah, sekolah, atau di mana pun
Anda perlu membawa data. DT Exodia tersedia dalam kapasitas hingga 256GB1
dan didukung oleh garansi selama 5 tahun, dukungan teknis gratis, dan keandalan
Kingston® yang tidak diragukan lagi.

› Loop warna-warni yang
mudah dipasang pada
gantungan kunci
› Tutup praktis untuk
melindungi plug USB
› Beragam pilihan warna
menurut kapasitas
lainnya >>

DATATRAVELER EXODIA
FITUR/KEUNGGULAN
Portabilitas terbaik — DT Exodia dilengkapi loop besar
warna-warni yang mudah dipasang pada gantungan
kunci untuk penyimpanan ekstra ke mana saja.
Tutup pelindung — Tutup praktis untuk melindungi
plug USB dan data Anda. Tutupnya juga dapat dipasang
pada loop di bagian ujung agar tidak mudah hilang.

Berbagai kapasitas1 — Beragam pilihan warna
menurut kapasitas.
Kompatibilitas dengan Versi Sebelumnya —
Kompatibel dengan port USB 2.0 yang ada sehingga
pengguna USB 2.0 dapat beralih ke USB 3.0 di masa
mendatang tanpa perlu mengganti drive.

SPESIFIKASI
OS Kapasitas1
32GB, 64GB, 128GB, 256GB
Kecepatan2
USB 3.2 Gen 1
Dimensi
67,3mm x 21,04mm x 10,14mm
Berat
11g
Suhu saat beroperasi
0°C~60°C
Suhu saat disimpan
-20°C~85°C
Warranty
5-year warranty, free technical support
Garansi garansi
Kompatibel dengan Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +),
Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS ™

NOMOR KOMPONEN KINGSTON
DT Exodia
DTX/32GB
DTX/64GB
DTX/128GB
DTX/256GB
DTX/32GB-2P
DTX/64GB-2P

NOMOR KOMPONEN KINGSTON
USB 2.0

USB 3.0/ USB 3.1

Windows® 11, 10, 8.1

√

√

macOS (v. 10.14.x +)

√

√

Linux (v. 2.6.x +)

√

√

Chrome OS™

√

√

1. Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan Flash digunakan untuk pemformatan dan
fungsi lainnya sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas sebenarnya yang
tersedia untuk penyimpanan data akan kurang dari yang tercantum pada produk. Untuk informasi lebih lanjut,
silakan baca panduan memori Flash Kingston di kingston.com/flashguide.
2. Kecepatan dapat bervariasi bergantung pada konfigurasi host dan perangkat.
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