
kingston.com/usb

> Podwójny interfejs obsługuje porty  
USB-A i USB-C

> Dodatkowa pamięć dla nowszych 
urządzeń z ograniczoną liczbą portów

> Szybkie przesyłanie danych:  
odczyt do 100 MB/s

Pamięć DataTraveler® microDuo 3C posiada podwójny interfejs, zgodny 
zarówno ze standardowym portem USB, jak i portem USB-C™. To idealne 
rozwiązanie udostępniające do 128GB dodatkowej pamięci na dane 
w  przypadku najnowocześniejszych smartfonów, tabletów, komputerów 
PC i  Mac posiadających ograniczoną liczbę portów, a wykorzystanie tej 
pamięci do przenoszenia plików jest dużo łatwiejsze niż korzystanie w tym 
celu z serwisów internetowych. Pamięć obsługuje funkcję Plug-and-Play i jest 
bardzo szybka – prędkość odczytu wynosi nawet 100 MB/s – a obracana 
zatyczka chroni dwustronne złącze USB-C. 

DataTraveler microDuo 3C

Podwójny interfejs do portów USB-A i USB-C.

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

USB-C

USB-A



NINIEJSZY DOKUMENT MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONY BEZ POWIADOMIENIA.   
©2020 Kingston Technology Europe Co LLP i Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, 
Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, England. Tel: +44 (0) 1932 738888 Faks: +44 (0) 1932 785469 Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Wszelkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.                           PLMKD-316.5

TABELA ZGODNOŚCI

System operacyjny USB 3.13/ 3.0 USB 2.0

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (wersja 10.10.x lub nowsza) √ √

Linux (wersja 2.6.x lub nowsza) √ √

Chrome OS™ √ √

DataTraveler microDuo 3C

CECHY i ZALETY

 >Uniwersalna — Pamięć DT microDuo 3C współpracuje  
z nowszymi urządzeniami wyposażonymi w port USB-C,  
takimi jak smartfony i tablety, i jest jednocześnie zgodna  
z portami USB-A w starszych urządzeniach. 

 > Jeszcze więcej pamięci — Do 128GB dodatkowej pamięci 
dla najnowocześniejszych smartfonów, tabletów, komputerów  
PC i Mac wyposażonych w porty USB-C. 

 > Szybkość — Wydajność USB 3.13 zapewnia szybkość odczytu  
do 100 MB/s, co znacząco skraca czas przenoszenia nawet 
największych plików.

 >Gwarancja — Absolutny spokój zapewnia objęcie pamięci 
DataTraveler microDuo 3C pięcioletnią gwarancją, bezpłatną 
pomocą techniczną oraz fakt, że charakteryzuje ją legendarna 
niezawodność produktów firmy Kingston.

DANE TECHNICZNE

 >Pojemności1 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

 > Szybkość2 
– USB 3.13 32GB–128GB — odczyt 100MB/s

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

 >  Temperatura eksploatacyjna 0°C do 60°C

 >  Temperatura przechowywania -20°C do 85°C

 >Gwarancja/obsługa techniczna 5 lat gwarancji i bezpłatna 
pomoc techniczna

1  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 urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na 
produktach. Więcej informacji zawiera przewodnik po pamięciach flash firmy Kingston, dostępny 
pod adresem kingston.com/flashguide. 

2  Szybkość może zależeć od urządzenia, do którego podłączona jest pamięć, oprogramowania 
i użytkowania.

3 Wydajność interfejsu USB 3.1 Gen. 1 5Gb/s wymaga urządzenia hosta wyposażonego w port USB 3.1.
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