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Więcej >>

 › Dodatkowa pamięć do 

tabletów i smartfonów 

z obsługą USB OTG

 › Podwójny interfejs obsługuje 

porty USB typu A i microUSB

 › Łatwe udostępnianie plików 

pomiędzy urządzeniami 

przenośnymi bez 

konieczności użycia kabli 

lub sieci Wi-Fi

 › Niewielkie rozmiary dla 

zapewnienia mobilności

Więcej pamięci do tabletów i smartfonów.

Pamięci flash DataTraveler® microDuo firmy Kingston zapewniają dodatkowe miejsce 
na pliki w postaci małego i wygodnego urządzenia do tabletów i smartfonów 
obsługujących funkcję USB OTG (On-The-Go). Standard USB OTG umożliwia 
bezpośrednie podłączanie urządzeń mobilnych do obsługiwanych urządzeń USB.

Pamięci flash DataTraveler microDuo umożliwiają używanie portów microUSB, 
często wykorzystywanych do ładowania urządzeń, jako portów rozszerzeń 
obsługujących do 128 GB1 dodatkowej pamięci. DTDUO3G2 jest idealnym sposobem 
na przechowywanie dużych plików podczas podróży dzięki funkcji „plug and play”, 
która umożliwia podłączenie go do tabletów i smartfonów z systemem Android™ 
bez użycia portu microSD i przy niższej cenie za gigabajt w porównaniu z użyciem 
wbudowanego urządzenia do przechowywania w urządzeniu mobilnym.

Kiedy robisz zdjęcia w rozdzielczości 4K lub nagrywasz filmy, na smartfonie lub 
tablecie może szybko zabraknąć miejsca. Pamięci flash DTDUO3G2 umożliwiają 
przesyłanie plików, zdjęć lub filmów bez konieczności podłączania urządzenia do 
komputera, by go odciążyć lub utworzyć kopie zapasowe zawartości. Wymiana 
plików między urządzeniami mobilnymi jest łatwiejsza niż w przypadku korzystania 
z funkcji chmury. Przesyłanie plików między pamięcią a komputerem nie wymaga 
podłączania przewodu.

Pamięć flash DT microDuo to urządzenie małe, lekkie i łatwe w transporcie, a jego 
gustowny kształt stanowi ozdobę każdego urządzenia mobilnego. Dołączona 
zatyczka chroni złącze USB przed uszkodzeniami.
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NUMERY KATALOGOWE

DANE TECHNICZNE

CECHY/ZALETY

Pojemności1

32 GB, 64 GB, 128 GB

Szybkość2

szybkość USB 3.2 Gen1

Wymiary 
26,9 mm x 14,4 mm x 5,4 mm

Waga 
1,7 g

Temperatura podczas pracy 
0°C~60°C

Temperatura przechowywania 
-20°C~85°C

Gwarancja/obsługa techniczna 
3 lat gwarancji i bezpłatna pomoc techniczna

Zgodne urządzenia 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (wersja 10.10.x lub nowsza),  
Linux (wersja 2.6.x lub nowsza), Chrome OS™  
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Więcej pamięci do tabletów i smartfonów — Doskonałe 
do przenoszenia plików na urządzenia USG OTG z systemem 
Android™, w których nie ma gniazd microSD.

Podwójny interfejs obsługuje porty USB typu A 
i microUSB — Łatwe przenoszenie plików pomiędzy 
telefonem a laptopem.

Zróżnicowane pojemności — Modele o pojemności 
do 128 GB1, na których możesz zabrać ze sobą wszystkie 
ważne pliki.

Przenośna, prosta konstrukcja — Kompaktowy wygląd 
z dołączoną zatyczką ułatwiającą przenoszenie.

1. 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 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.

2. Szybkość może się różnić w zależności od urządzenia hostującego, oprogramowania i wykorzystania.

DataTraveler® microDuo3 G2
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