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 › Vòng đeo lớn dễ gắn  
với móc khóa

 › Nắp tiện lợi bảo vệ  
đầu cắm USB 

 › Nhiều tùy chọn màu sắc 
theo dung lượng

Truy cập dễ dàng và truyền nhanh hàng ngày
DataTraveler® Exodia™ của Kingston là giải pháp lưu trữ tương thích với USB 3.2 
Gen 1 dành cho máy tính xách tay, máy tính để bàn, màn hình và các thiết bị kỹ 
thuật số khác. DT Exodia cho phép truyền nhanh và lưu trữ tiện lợi tài liệu, nhạc, 
video và nhiều hơn nữa. Thiết kế tiện lợi và màu sắc thời trang lý tưởng để sử 
dụng hàng ngày tại nơi làm việc, ở nhà, trường học hay bất cứ đâu bạn cần mang 
theo dữ liệu bên mình DT Exodia có nhiều mức dung lượng lên đến 256GB1 và 
được bảo hành năm năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và được đảm bảo bởi độ tin 
cậy nổi tiếng của Kingston®.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

Dung lượng1

32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Tốc độ2

Tuân thủ hiệu năng USB 3.2 Gen 1

Kích thước 
67,3mm x 21,04mm x 10,14mm

Trọng lượng
11g

Nhiệt độ hoạt động
0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản
-20°C~85°C

Bảo hành
bảo hành 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Tương thích với 
Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x trở lên), Linux (v. 4.4 trở lên), 
Chrome™ OS  
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Tiện lợi khi di chuyển — Nhiều mức dung lượng với 
vòng đeo đầy màu sắc dễ dàng gắn vào móc khóa.

Nhanh chóng và tiện lợi — Giải pháp lưu trữ tương 
thích USB 3.2 Gen 1 thật gọn nhẹ để bạn dễ dàng 
mang theo bên mình.

1. Một phần dung lượng đã công bố của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng 
khác nên 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.

2. Tốc độ có thể khác nhau do cấu hình máy chủ và thiết bị.

MÃ SẢN PHẨM

BẢNG TƯƠNG THÍCH

DT Exodia

DTX/32GB

DTX/64GB

DTX/128GB

DTX/256GB

DTX/32GB-2P

DTX/64GB-2P

Hệ điều hành USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11 √ √

Windows® 10 √ √

macOS (v. 10.15.x +) √ √

Linux (v. 4.4.x +) √ √

Chrome OS™ √ √


