
 

Ogłoszenie 
 

 

 

KIOXIA wprowadza na rynek pamięć Flash TransMemory U301 
o dużej pojemności 256 GB 

 

 

 

 

Düsseldorf, Niemcy, 29 września 2022 roku – KIOXIA Europe GmbH, światowy lider 

w dziedzinie rozwiązań pamięci, ogłosił dzisiaj dodanie nowej opcji do swojej linii pamięci 

flash w postaci wysokiej pojemności 256GB USB TransMemory U301 z technologią USB 

3.2 pierwszej generacji. Nowy produkt o pojemności 256 GB będzie dostępny w 4 

kwartale 2022 roku.  

 

Prosta konstrukcja tej popularnej serii pamięci USB TransMemory U301 sprawia, że 

można ją zabrać ze sobą wszędzie. Dzięki wprowadzeniu opcji 256 GB możliwe jest 

teraz przechowywanie jeszcze większej ilości zdjęć, muzyki, filmów, dokumentów itp. 

 

Więcej szczegółowych informacji o produkcie można znaleźć na stronie dedykowanej 

Pamięć flash USB TransMemory U301 | KIOXIA - Poland (Polski) 

 

 

### 

 

Uwagi 

 
Podana pojemność to zainstalowana pamięć flash wraz z niedostępną dla użytkownika pamięcią 
zarezerwowaną dla funkcji systemowych. Informacje dotyczące pojemności pamięci 
przeznaczonej dla użytkownika znajdują się na produkcie (1 GB to 1 073 741 824 bajtów).  

 

* Nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. 

http://www.kioxia.com/
https://europe.kioxia.com/pl-pl/personal/usb-flash-drive/transmemory-u301.html


 

*Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, specyfikacje produktów, treść usług i dane 

kontaktowe obowiązują na dzień podania do wiadomości i mogą ulec zmianie bez 

wcześniejszego uprzedzenia. 

 

 

 

KIOXIA Europe GmbH  

KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejską spółką zależną 

KIOXIA Corporation, wiodącego na świecie dostawcy pamięci flash i dysków stałych (SSD). Od 

wynalezienia pamięci flash po przełomowe rozwiązanie BiCS FLASH, KIOXIA pozostaje 

pionierem w zakresie najnowocześniejszych technologii i zastosowań w zakresie pamięci flash. 

Nasze produkty wzbogacają życie użytkowników i poszerzają horyzonty społeczeństwa. 

Innowacyjna technologia pamięci flash 3D firmy, BiCS FLASH, jest prekursorem przyszłych 

pamięci masowych w aplikacjach o dużej gęstości, w tym zaawansowanych technologicznie 

smartfonach, komputerach osobistych, dyskach SSD, w branży motoryzacyjnej oraz w centrach 

danych. Odwiedź naszą stronę internetową KIOXIA 

 

 

Dane kontaktowe do publikacji:  

KIOXIA Europe GmbH,  

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Niemcy  

Tel: +49 (0) 211 368 77- 0  

E-mail: KIE-support@kioxia.com  

 

 

 

http://www.kioxia.com/
mailto:KIE-support@kioxia.com

