HyperX Savage USB Sürücüsü
HYPERXGAMING.COM

Daha az bekleme, daha çok oyun.
HyperX® Savage USB Flash sürücüsü, dosya aktarımları sırasında zamandan
tasarruf sağlamak ve herhangi bir performans düşüklüğü olmaksızın sürücüdeki
dosyalara hızlı bir şekilde erişmenize, bunları düzenlemenize ve aktarmanıza
olanak sağlamak için 350 MB/sn1’ye kadar inanılmaz yüksek hızlar sunar. 512
GB2’a kadar olan kapasiteler filmler, yüksek çözünürlüklü resimler, müzik ve
diğer birçok büyük dijital dosyalar için bol miktarda boş alan sağlar. Masaüstü
ve dizüstü bilgisayarlardaki USB 3.1 bağlantı noktalarının avantajlarından
yararlanmak için USB 3.1 Gen 1 özellikleri ve ayrıca USB 3.0 ve USB 2.0 ile geriye
dönük olarak uyumludur. HyperX Savage, kırmızı ve agresif bir görünüme sahip
gösterişli siyah bir kasa ve HyperX imzalı logo ile şık bir sürücüdür. PS4™, PS3™,
Xbox One™ ve Xbox 360® dahil olmak üzere, çoklu platform ve oyun konsolunda3
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

> İnanılmaz yüksek aktarım hızları
> Yüksek kapasiteler
> USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) işlevselliği
> Tarz yaratan tasarım
> Çoklu platformlarla uyumlu

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

HyperX Savage USB Sürücüsü
ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR
>>İnanılmaz yüksek aktarım hızları — HyperX Savage, zamandan
tasarruf sağlamak ve herhangi bir performans düşüklüğü olmaksızın
dosyalara hızlı bir şekilde erişmenize olanak sağlamak için 350 MB/
sn okuma ve 250 MB/sn yazma1 (64 GB’lık model 350 MB/sn okuma
ve 180 MB/sn yazma hızı sunar) olmak üzere inanılmaz aktarım hızları
sunar. 512 GB2’a kadar olan kapasiteler filmler, yüksek çözünürlüklü
resimler, müzik, oyun ve diğer birçok büyük dosyalar için bol miktarda
boş alan sağlar
>>USB 3.1 Gen 1 işlevselliği — HyperX Savage, daha yeni olan
dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki USB 3.0 bağlantı noktalarının
avantajlarından faydalanmanıza olanak sağlamak için USB 3.1 Gen 1
özellikleri ile uyumludur

UYUMLULUK TABLOSU

>>Cesur tasarım — bu şık sürücü, en yeni PC ve konsolları
tamamlayacak şekilde agresif bir görünüme sahiptir. Gösterişli
siyah renkli kasası metalik kırmızı renkli HyperX imzalı logo
ile vurgulanmıştır

İşletim Sistemi
Windows® 10, 8.1, 8,
7 (SP1)

√

>>Çoklu platformlarla uyumlu — bu çok yönlü sürücüyü, masaüstü
bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve PS4™, PS3™, Xbox One™ ve Xbox
360® dahil oyun konsollarını3 içeren çoklu platformlarda kullanın. İnce
tasarımı sayesinde dar konsol USB bağlantı noktalarına sığar ve konsol
kullanıcılarının profillerini hızlı bir şekilde aktarmalarına olanak sağlar

Mac OS X v.10.9.x+

√

Linux v.2.6.x +

√

Chrome OS™

√

TEKNIK ÖZELLIKLER

USB 3.1/3.0/2.0

PARÇA NUMARALARI

>>Kapasite değerleri2 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB

HXS3/64GB

>>Hız1 USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350 MB/sn okuma, 250 MB/sn yazma (128 GB–512 GB)
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
350 MB/sn Okuma, 180 MB/sn Yazma (64 GB)

HXS3/128GB
HXS3/256GB
HXS3/512GB

>>Boyutlar 76,3 mm x 23,48 mm x 12,17 mm
>>Çalışma Sıcaklığı 0°C - 60°C
>>Depolama Sıcaklığı -20°C - 85°C
>>USB 3.0 ve USB 2.0 ile Geriye dönük olarak uyumlu
>>5 yıl garanti with free technical support

1 Hız; ana bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma bağlı olarak değişir.
2 Flash depolama cihazında listelenen kapasitenin bir kısmı formatlama ve diğer fonksiyonlar için kullanılır,
veri depolama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama alanı, ürünlerin üzerinde
belirtilenden daha az olacaktır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki Kingston Flash
Rehberine gidin.
3 Bu özelliğe ilişkin destek için, konsol üreticinize danışın.
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