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DataTraveler HyperX 3.0

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

> Szybkość interfejsu USB 3.0

> Pojemności do 256GB

Zaawansowani użytkownicy od dawna rozpoznają HyperX® jako markę 

innowacyjnych produktów firmy Kingston Technology, a pamięć flash 

DataTraveler® HyperX 3.0 podtrzymuje tę tradycję dzięki najwyższym 

szybkościom i największej pojemności spośród oferowanych przez firmę 

Kingston® produktów z segmentu przenośnych pamięci masowych. 

Dostępna w modułach o pojemności do 256GB pamięć DataTraveler 

HyperX 3.0 stanowi doskonałe rozwiązanie do zwiększania pojemności 

pamięci masowej notebooka oraz szybkiego zapisywania, przesyłania 

i archiwizowania zawartości cyfrowej z szybkością transferu USB 

3.0. Użytkownicy będą potrzebować mniej czasu na otwieranie i 

przenoszenie dużych plików oraz aplikacji pomiędzy urządzeniami.

Pamięć DataTraveler HyperX jest objęta pięcioletnią gwarancją i cechuje 

się legendarną niezawodnością produktów firmy Kingston.

Wydajność, pojemność i styl dysków 
HyperX w formacie USB.
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DataTraveler HyperX 3.0

FUNKCJE/ZALETY
 >Praktyczność — trwała metalowo-gumowa obudowa z 

solidnym zaczepem na smycz

 >Wsteczna zgodność — z interfejsem USB 2.0

 >Gwarancja — pięć lat gwarancji, bezpłatna pomoc techniczna

DANE TECHNICZNE
 >Pojemności1 64GB, 128GB i 256GB

 > Szybkość2 USB 3.0: odczyt 225MB/s, zapis 135MB/s 
       USB 2.0: odczyt/zapis 30MB/s

 >Wymiary 74,99mm x 23,29mm x 15,9mm

 > Temperatura pracy od 0° do 60°C

 > Temperatura przechowywania od -20° do 85°C

NUMERY KATALOGOWE FIRMY HYPERX
DTHX30/64GB 

DTHX30/128GB 

DTHX30/256GB

1  Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash jest używana do obsługi formatowania i 
innych funkcji, co powoduje jej niedostępność do celów przechowywania danych. Z tego względu 
rzeczywista pojemność urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana 
na produktach. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po urządzeniach z pamięcią flash firmy 
Kingston dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.

2  Szybkość może się różnić w zależności od sprzętu, oprogramowania i sposobu użycia.
3   Wymaga urządzenia hosta z portem USB 3.0

System Operacyjny USB 3.03 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Windows Vista® (SP2) √ √

Mac OS X v.10.8.x + √ √

Linux v.2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √

TABELA ZGODNOŚCI


