
KINGSTON.COM/USB

> Stylowa i funkcjonalna konstrukcja   
bez nasadki

>   Wydajność USB 3.0 zapewniająca 
błyskawiczne przesyłanie danych

>  Pojemność do nawet 128 GB zaspokoi 
potrzeby każdego użytkownika

Przechowuj, przenoś i udostępniaj nawet 128 GB ulubionych zdjęć, 

filmów, muzyki i innych danych dzięki pamięci flash USB DataTraveler® 

SE9 G2 firmy Kingston. Stylowe wzornictwo tej pamięci bez nasadki, 

którą łatwo zgubić, oraz jej niewielki rozmiar sprawiają, że jest ona 

idealnym rozwiązaniem dla każdego użytkownika.

Pamięć DataTraveler SE9 G2 pracuje z prędkością interfejsu USB 3.0, co 

daje wymierne oszczędności czasu podczas przesyłania, udostępniania 

lub zapisywania plików. Pamięć ta jest objęta programem personalizacji. 

Na jej wytrzymałą, metalową obudowę z solidnym zaczepem na klucze  

można nanieść logo, a na pamięci zapisać pliki promujące organizację 

lub markę.

Atuty pamięci DataTraveler SE9 G2 to pięcioletnia gwarancja, 

bezpłatna pomoc techniczna i  legendarna niezawodność produktów  

firmy Kingston.® 

Lekka, elegancka pamięć USB 3.0

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

32GB-128GB
READ

100MB/sec.*
WRITE

15MB/sec.*
*Based on Internal Testing

8GB-16GB
Standard*

*Based on Internal Testing

32GB–128GB
CZYTAJ

100MB/sec.*
ZAPIS

15MB/sec.*

8GB–16GB

32GB—128GB
READ

100MB/sec.*
WRITE

15MB/sec.*
*Based on Internal Testing

8GB—16GB
Standard*

*Based on Internal Testing

CZYTAJ
100MB/sec.*

*A podstawie testów 
wewnętrznych

*A podstawie testów 
wewnętrznych
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DTSE9G2/8GB

DTSE9G2/16GB

DTSE9G2/32GB

DTSE9G2/64GB

DTSE9G2/128GB

System Operacyjny USB 3.03 USB 2.0

Windows® 10 Tak Tak

Windows 8.1 Tak Yes

Windows 8 Tak Tak

Windows 7 (SP1) Tak Tak

Windows Vista® (SP2) Tak Tak

Mac OS X v.10.8.x+ Tak Tak

Linux v.2.6.x+ Tak Tak

Chrome OS™ Tak Tak

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0

1  Wymagana minimalna wysokość zamówienia. Proces wykonywany w fabryce.
2  Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash jest używana do obsługi formatowania i 

innych funkcji i jest niedostępna do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność 
dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej informacji 
znajduje się w przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy Kingston dostępnym pod adresem 
kingston.com/flashguide.

3  Po podłączeniu do urządzenia z portem USB 3.0.
4  Szybkość może się różnić w zależności od urządzenia, do którego podłączona jest pamięć, 

oprogramowania i użytkowania. 

DANE TECHNICZNE

 > Pojemnościs2 8 GB, 16 GB, 64 GBB, 64 GB, 128 GB

 > Szybkość4 8–16 GB: odczyt 100 MB/s

                            32–128 GB: odczyt 100 MB/s, zapis 15 MB/s 

 > Wymiary 45.00mm x 12.2mm x 4.6mm 

 > Temperatura pracy od 0°C do 60°C

 > Temperatura przechowywania od -20°C do 85°C

 > Szybkość — prędkość interfejsu USB 3.0 oszczędza czas podczas 

przesyłania, udostępniania lub zapisywania plików 

 > Niewielkie wymiary — niewielkie wymiary i brak nasadki, czyli 

wygodne rozwiązanie pasujące do mobilnego   

stylu życia

 > Trwałość — elegancka metalowa obudowa z solidnym zaczepem 

na klucze

 > Możliwość naniesienia dowolnego logo1 — personalizując 

pamięci flash USB DataTraveler firmy Kingston poprzez 

umieszczenie na nich swojego logo i/lub plików, można 

błyskawicznie zwiększyć rozpoznawalność marki każdej 

organizacji. Nieskomplikowana procedura składania zamówień 

w ramach programu personalizacji umożliwia, między innymi, 

tworzenie własnych opakowań, personalizację profili i kolorów 

oraz ładowanie plików.

 > Gwarancja — pięć lat gwarancji, bezpłatna pomoc techniczna

FUNKCJE/ZALETY

NUMERY KATALOGOWE FIRMY KINGSTON

TABELA ZGODNOŚCI


