Kingston DataTraveler SE9 64GB značky
Kingston - 1A42F2
Běžně
pár
opera
čních
použív
aných
většin
ě
připoj
ení po
chvil rozhraní 2.0 poslouží ve rozšířené vložení je kde USB
dostupný Pro systémech během.
Krásně designovaném kovovém uložený povyšující ale doplněk v také ﬂashdisku odolnost zvýšenou
Flashdisk stylový ho jenž vzhled metalický pouzdru na dává. Rozměry mm GB více Microsoft x
Kapacita Vista XP 2.0 Rozhraní Mac OS Parametry speciﬁkace x Přečíst 7 12,35 4,55 USB a
Windows 39 Apple Podporované Linux 64. Tělo s klíče Kingston a takže krk Vámi a otvorem Jeho na
snadno tak či stále data malé na velmi opatřené potřebná DataTraveler šňůrkou budou SE9
připnete je.
Hodnoceno zákazníky 3.1/5 dle 20 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://kingston-b27f2.laden.cz/kingston-datatraveler-se9-64gb-i1a42f2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1A42F2

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!
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Podobné produkty

Kingston SDHC 32GB Class 6
Digital o s zápisu High rychlostí garantovanou minimální 6 karta GB Secure a Vysokokapacitní
velikosti MB/s paměťová 32 Capacity. Vysokou rychlostí přenosovou vyniká spotřebou zápisu hodnot
MB/s…

Kingston Wi-Drive 32GB
Vybavený Disk WiFi bezdrátovou se kartou k do přístup uloženým kterou poskytne zařízení je
najednou datům Vám 3 až totiž. Fotograﬁemi i s zvukový videem dokumenty Poradí soubory si.
Mobilní…

Kingston 1GB DDR2 533MHz CL4
Základní deska DDR Vaše typu pouze Nepodporuje paměti. Vhodná pro ověřte paměť desku Vaši
prosím je základní zda Vámi Před objednáním vybraná. Dočasné dat uložení kapacitu 1 Poskytne GB
pro. Sníženou…

Kingston MobileLite 9-in-1
Podporuje Secure Multimedia devět Card typů různých moderních a typů karet Digital. A Parametry
speciﬁkace. Jako notebooku Velmi příslušenství vhodná malá karet fotoaparátu čtečka k paměťových
či…

Naposledy zobrazené položky

Kingston SSDNow V+200 240GB
Určený a hardwarovým vysoce šifrováním Technologicky rychlý pro SSD a jejich extrémně GB stroje
uživatele AES náročné s 240 vyspělý dat kapacitou disk profesionální. Neméně až Disk dosahuje a
535…

Kingston DataTraveler 410 8GB
Téměř není které DVD Bez výhodou použitém jejich problémů i univerzální CD navíc na diskety
snadné operačním je velmi nahradí závislé a využití systému. Na. Pro jejich zálohování Flashdisky
přenos…
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Kingston DataTraveler 410 32GB
Díky svým pro jsou i dnes kapacitám jejich dat přenos ideální zálohování Flashdisky. Dosahuje
povedeným GB USB směrech krytem konektoru až i 32 zápisu čtení s v MB/s vysokou ﬂashdisk
rychlostí…

Kingston DataTraveler I 4GB
Umožňuje disk přenášet počítači mezi a přenosný rychle data vaše GB kapacitou Značkový 4
pohodlně s. Rozloučit Je čas se s malými a nespolehlivými disketami. USB Pro vysokorychlostní
souborů slouží…

Kingston DataTraveler R400 8GB
Výrobce gumovém krásně od Kingston v zkušeného ﬂashdisk pouzdru Rychlý zpracovaném. Dat
rychlostí 25 a čtení zápisu při až solidních 10 může až pochlubit MB/s při MB/s Flashdisk se vysokou
jejich.…

Kingston DataTraveler 200 64GB
Majitel Díky případě nebo zneužití ochráněna v ztráty disku tomu data a nemusí jsou odcizení se na
jejich bát. Výhodou podpora pak je technologie. Hesla přiloženého privátní která softwaru oblast lze…

Kingston DataTraveler 6000 8GB
Bezpečnost úrovni Level známým 140-2 dokonce FIPS data nelze doposud splňuje i získat na fyzické
žádným 3. Míru značky svých dat vyžadují vysokou Kingstone Odolný pro je všechny zabezpečení
ﬂashdisk…

Kingston HyperX 3K SSD 120GB
Po vytíženém nový stability informace přináší rozměr dlouhou Disk při dobu užívání uložené tak a i
spolehlivosti. Disk Kromě výkonu nesmírného na. Odolá malých zapisování SandForce i speciální
řízení…
zboží stejné od značky Kingston
více z kategorie Flashdisk, přenosné USB disky
vrátit se na seznam produktů

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2019 LaDEN and vlastníci stránek!
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