
Podwójny interfejs gwarantujący maksymalną kompatybilność

Pamięć DataTraveler® microDuo™ 3C jest wyposażona w podwójny interfejs, 

który obsługuje zarówno nowsze porty USB typu C®1,  jak i tradycyjne porty 

USB typu A. To idealny sposób na zwolnienie miejsca w smartfonie lub tablecie 

— uzyskaj nawet 256GB2 dodatkowej pamięci na zdjęcia i filmy. Efektowna 

obudowa z wygodną funkcjonalnością plug and play. Szybko przesyłaj pliki 

między urządzeniami dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 1, zapewniającemu 

prędkość odczytu do 200MB/s3.

Urządzenie posiada funkcję On-The-Go (OTG⁴), przez co jest idealnym i 

kompaktowym rozwiązaniem DT microDuo 3C do tworzenia kopii zapasowych 

i przechowywania danych, podczas podróży służbowych i prywatnych oraz 

kiedy tego potrzebujesz.

Więcej >>

 › Szybkie przesyłanie 

danych: odczyt do 

200MB/s³

 › Podwójne złącza 

obsługują porty USB 

typu C i typu A

 › Pamięć masowa o 

pojemności do 256GB2
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DATATRAVELER® MICRODUO™ 3C PAMIĘĆ FLASH USB 

Szybkie przesyłanie danych między urządzeniami  
—  Interfejs USB 3.2 Gen 1 zapewnia prędkość do 
200MB/s — zwolnij miejsce na swoim urządzeniu 
mobilnym i prześlij na komputer 1000 zdjęć w 
wysokiej rozdzielczości w niecałą minutę!3

Jeszcze więcej pamięci  —  Dostępne są wersje o 
pojemności do 256GB2, dzięki czemu możesz zabrać ze 
sobą jeszcze więcej danych.4     

CECHY/ZALETY

Podwójne złącza zapewniające maksymalną 
kompatybilność  —  Złącza USB typu C i typu 
A pozwalają niezawodnie i na różne sposoby 
udostępniać i przechowywać pliki.

Efektowny wygląd  —  Kolorowa, obrotowa nasadka 
chroniąca dwustronne złącze USB typu C.

1. USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe organizacji USB Implementers Forum.

2. Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash służy do obsługi formatowania oraz innych funkcji i nie jest 
wykorzystywana do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność urządzenia umożliwiająca 
przechowywanie danych jest mniejsza od podanej na produktach. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po 
urządzeniach pamięci flash firmy Kingston dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.

3. Rzeczywista prędkość zależy od parametrów, oprogramowania i sposobu użytkowania hosta.

4. Współpracuje z urządzeniami mobilnymi obsługującymi standard USB typu C i funkcję On-The-Go (OTG).

NUMERY KATALOGOWE

Pojemności2

64GB, 128GB, 256GB

Prędkość3

USB 3.2 Gen 1

Wymiary  
29,94mm x 16,60mm x 8,44mm

Temperatura pracy
0°C~60°C

Temperatura przechowywania  
-20°C~85°C

Gwarancja / pomoc techniczna     
5 lat gwarancji, bezpłatna pomoc techniczna

Zgodność z systemami operacyjnymi            
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (wer. 10.14.x lub nowsza), 
Linux (wer. 2.6.x lub nowsza), Chrome OS™

DANE TECHNICZNE

DataTraveler® microDuo™ 3C 
Pamięć flash USB 

DTDUO3CG3/64GB

DTDUO3CG3/128GB

DTDUO3CG3/256GB

System operacyjny USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11, 10, 8.1 √ √

macOS (v. 10.14.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √

TABELA ZGODNOŚCI


