
Penyimpanan menarik saat bepergian
Kingston DataTraveler® Exodia™ Onyx adalah flash drive standar USB 3.2 Gen 12 
yang memberikan transfer cepat untuk penyimpanan yang sederhana dan mudah. 
Dengan desain casing hitam tidak mengkilap yang menarik, DT Exodia Onyx 
adalah teman sempurna yang terjangkau untuk penyimpanan yang elegan. Drive 
ini tersedia dengan kapasitas hingga 256GB1. 

DT Exodia Onyx didukung oleh garansi lima tahun, dukungan teknis gratis, dan 
keandalan Kingston® yang legendaris.

lainnya >>

 › Desain tutup bergerak 

akan melindungi 

konektor USB 

 › Casing hitam tidak 

mengkilap yang menarik

 › Loop dengan mudah 

dipasang ke key ring
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DATATRAVELER® EXODIA™ ONYX

Desain yang disempurnakan, tetapi fungsional — Casing 
hitam tidak mengkilap yang menarik berpasangan dengan 
tutup bergerak akan melindungi konektor USB dan data Anda 
saat sedang tidak digunakan.

Kinerja yang andal — Solusi penyimpanan menurut 
standar USB 3.2 Gen 12 yang berbobot ringan memberikan 
transfer file yang cepat.

FITUR/KEUNGGULAN

Portabilitas terbaik — Loop dengan mudah dipasang ke 
key ring untuk penyimpanan sempurna saat bepergian.
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1. Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan Flash digunakan untuk pemformatan dan 
fungsi lainnya sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas tersedia aktual untuk 
penyimpanan data menjadi lebih sedikit dari kapasitas yang tercantum pada produk. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat panduan memori Flash Kingston di kingston.com/flashguide.

2. Kecepatan dapat berubah-ubah karena konfigurasi host dan perangkat.

NOMOR KOMPONEN KINGSTON

Kapasitas1

64GB, 128GB, 256GB

Kecepatan2

menurut standar USB 3.2 Gen 1

Dimensi
60,7mm x 21mm x 10,2mm

Berat
8g

Suhu pengoperasian
0°C~60°C

Suhu penyimpanan
-20°C~85°C

Garansi
garansi selama 5 tahun, dukungan teknis gratis

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

SPESIFIKASI

DT Exodia Onyx

DTXON/64GB

DTXON/128GB

DTXON/256GB

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™ √ √
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