
Onderkop USB Type-C®* opslag voor onderweg

Productnaam DataTraveler® 80 M USB-C® stick
Productmarketing

Tagline/kop

Tekstlaag

Opsommingstekens

Draagbare opslag voor USB Type-C® apparaten

Kingston DataTraveler® 80 M is een USB-stick met hoge prestaties die 
zonder adapter werkt met laptops, desktops, smartphones en tablets die 
een USB Type-C* aansluiting hebben. Dankzij extreem hoge leessnelheden 
tot 200MB/s** maakt de DataTraveler® 80 M snelle en gemakkelijk opslag 
en overdracht van bestanden mogelijk. Het compacte ontwerp met 
beweegbare dop is voorzien van een lus voor sleutelhangers en is daardoor 
ideaal voor opslag onderweg.

Beschikbaar in capaciteiten van 64GB tot 256GB*** en geleverd met een 
beperkte garantie van 5 jaar.

• Ontworpen voor gebruik met USB Type-C* apparaten
• Tot 200MB/s lezen**
• Capaciteit tot 256GB***
• Handig ontwerp met beweegbare dop

DataTraveler® 80 M USB-C® stick
Set-up informatie

DT80M/128GB
128GB DataTraveler 80 M 200MB/s 
USB-C 3.2 Gen 1

DT80M/256GB
256GB DataTraveler 80 M 200MB/s 
USB-C 3.2 Gen 1

Onderdeelnummers / 
productbeschrijving / UPC-code

740617330601

740617330656

740617330557

DT80M/64GB
64GB DataTraveler 80 M 200MB/s 
USB-C 3.2 Gen 1

(L x B x H)

Bedrijfstemperatuur 0°C~60°C

Garantie

Specificaties

Bewaartemperatuur -20°C~85°C

5 jaar

Tot 200MB/s lezen

Wereldwijde webshops

Interface
64GB, 128GB, 256GBCapaciteiten***

Windows® 11/10/8.1, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™Compatibel met

25 / 508,25g
171,7mm x 120,7mm x 114,3mm
6g / 16,8g
12,2mm x 101,6mm x 114,3mm

Categorie USB stick

Snelheid**
USB 3.2 Gen 1

Land van herkomst
Productafmetingen

16 januari 2023Introductiedatum

Aantal/gewicht doos
Afmetingen van doos
Nettogewicht/brutogewicht per stuk
Afmeting van verpakking (L x B x H)

(L x B x H)
China; Taiwan
54,18mm x 21,81mm x 11,60mm



*** Een deel van de vermelde capaciteit op een flashgeheugen is bedoeld voor formattering en andere functies en is daarom niet beschikbaar 
voor gegevensopslag. Daardoor is de werkelijk beschikbare capaciteit voor gegevensopslag kleiner dan wat op de producten wordt vermeld. 
Ga voor meer informatie naar de Flashgeheugengids van Kingston op kingston.com/flashguide.

Productafbeeldingen
De afbeeldingen van links naar rechts staan in volgorde van prioriteit en hoe ze moeten worden weergegeven. Als je slechts 1 
afbeeldingssleuf hebt, gebruik je #1, als er slechts 3 sleuven zijn, gebruik je #1 tot en met #3.

Trefwoorden e-commerce type c usb-stick, usb c stick, usb c stick 128, usb c type stick, c usb stick, usb c 
drive, usb drive c type, usb type c opslag, usb type c stick, usb stick macbook 
pro, usb stick macbook air

1. Voorkant / Herobeeld / 
Miniatuur

2. Zijkant 3. Voorkant verpakking 4. Achterkant verpakking

Voetnoten
* USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

** Snelheid kan variëren op grond van de hardware, software en het gebruik van de host.
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