
Зручне рішення для тих, хто завжди в русі
Kingston DataTraveler® Exodia™ M — це флеш-накопичувач, сумісний з USB 3.2 
Gen 1, призначений для роботи з ноутбуками, стаціонарними ПК, моніторами 
та іншими цифровими пристроями. DT Exodia M забезпечує швидку передачу 
та зручне зберігання документів, музики, відео тощо. Модель представлена 
у різних кольорах, що відповідають варіантам ємності (до 256 ГБ1). Завдяки 
практичному дизайну накопичувач стане у пригоді будь-де – на роботі, вдома 
або в школі. DT Exodia M супроводжується 5-річною гарантією, безкоштовною 
технічною підтримкою та легендарною надійністю Kingston.

далі >>

 › Кришка, яка зсувається, 
захищає USB роз’єм 

 › Колір моделі позначає 
її ємність

 › Кільце легко приєднати 
до брелка

DATATRAVELER® EXODIA™ M
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DATATRAVELER® EXODIA™ M

Функціональний дизайн — Кришка, яка зсувається, 
захищає USB роз’єм та дані, що зберігаються на 
накопичувачі.

Зручність під рукою — Легесенький накопичувач 
USB 3.2 Gen 1 забезпечує швидку передачу файлів.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Неймовірна зручність — Широкий вибір варіантів 
ємності, кольорові ковпачки та кільце, яке легко 
приєднати до брелку.
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1. Певна частина зазначеного обсягу флеш-пам’яті використовується для форматування та інших функцій, 
 і тому є недоступною для зберігання даних. Тому фактичний доступний об’єм є меншим, аніж заявлений.  
Див. додаткову інформацію у посібнику Kingston з флеш-пам’яті за посиланням: kingston.com/flashguide.

2. Швидкість залежить від конфігурації пристрою та хоста.

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ KINGSTON

Варіанти ємності1

32, 64, 128 та 256 ГБ

Швидкість2

сумісність із USB 3.2 Gen 1

Габарити
67,4 x 21,8 x 11,6 мм

Маса
10 г

Робоча температура
0°C~60°C

Температура зберігання
-20°C~85°C

Гарантія
5 років та безкоштовна технічна підтримка

Сумісність із
Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +),  
Chrome OS™  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DT Exodia M Single Pack

DTXM/32GB

DTXM/64GB

DTXM/128GB

DTXM/256GB

DT Exodia M 2 Pack

DTXM/64GB-2P

ПАРАМЕТРИ СУМІСНОСТІ

Операційна система 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™ √ √


