
Kullanışlı taşınabilir veri saklama çözümü
Kingston DataTraveler® Exodia™ M, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, monitörler 
ve diğer dijital cihazlar için bir USB 3.2 Gen 1 uyumlu veri saklama çözümüdür. DT 
Exodia M, belgelerin, müziklerin, videoların ve diğer dosyaların hızlı transferine ve 
rahat biçimde saklanmasına olanak tanımaktadır. 256GB’a1 varan kapasitelere göre 
birden fazla şık renk seçenekleri ile sunulmaktadır. Pratik tasarımı ile işte, evde ya 
da okulda kullanım için ideal bir taşınabilir bellek haline gelmektedir. DT Exodia M 
beş yıl garantilidir ve efsanevi Kingston® güvenirliği ile sunulmaktadır.

Daha fazla >>

 › USB konnektörünü 

koruyan hareketli 

kapak tasarımı 

 › Kapasiteye göre çeşitli 

renk seçenekleri

 › Anahtarlığa kolayca 

takılabilir halka
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İşlevsel tasarım — Hareketli kapak tasarımı bellek 
kullanılmıyorken USB konnektörünü ve verilerinizi korur.

Kullanışlılık parmaklarınızın ucunda — Hafif  
USB 3.2 Gen 1 uyumlu veri saklama çözümü,  
hızlı dosya aktarımı sağlar.

OZELLİKLER/AVANTAJLAR

En iyi taşınabilirlik — Renkli kapaklı ve anahtarlıklara 
kolayca takılabilir halkalı çeşitli kapasiteler.
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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. Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.

PARÇA NUMARALARI

Kapasiteler1

32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Hız2

USB 3.2 Gen 1 uyumlu

Boyutlar
67,4mm x 21,8mm x 11,6mm

Ağırlık
10g

Çalışma sıcaklığı
0°C~60°C

Saklama sıcaklığı
-20°C~85°C

Garanti
5 yıl garanti

Tüm işletim sistemleri
Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS™ 
ile uyumludur 

TEKNIK OZELLİKLER

DT Exodia M Single Pack

DTXM/32GB

DTXM/64GB

DTXM/128GB

DTXM/256GB

DT Exodia M 2 Pack

DTXM/64GB-2P

UYUMLULUK TABLOSU

İşletim Sistemi 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™ √ √


