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KIOXIA, Yüksek Kapasiteli 256 GB TransMemory U301 Flash 
Sürücüsünü Piyasaya Sürüyor 

 

 

 

 

Düsseldorf, Almanya, 29 Eylül 2022 – Bellek çözümlerinde dünya lideri olan KIOXIA 

Europe GmbH, bugün USB 3.2 Gen 1 teknolojisine sahip USB flash bellek TransMemory 

U301 serisine yeni bir yüksek kapasiteli 256 GB seçeneği eklediğini duyurdu. Yeni 256 

GB’lık ürün, 2022'nin 4. çeyreğinde satışa sunulacak.  

 

Basit tasarımıyla öne çıkan kullanıcılar arasında popüler olan TransMemory U301 USB 

flash sürücü serisi, nereye giderseniz gidin yanınızda olacak şekilde tasarlandı. 256 

GB'lık seçeneğin piyasaya sürülmesiyle artık daha da fazla fotoğraf, müzik, video, belge 

vb. depolamak mümkün. 

 

Daha ayrıntılı ürün bilgisi için lütfen TransMemory U301 USB Flash Sürücü | KIOXIA - 

Turkey (Türkçe) sayfasını ziyaret edin. 

 

### 

 

 

Notlar 

 
* Kapasite, belleğin bir bölümü yönetim fonksiyonları için kullanıldığından kullanıcıya sunulan 
belleğe değil kurulu flash belleğe dayalıdır. Kullanılabilir kapasite (mevcut kullanıcı alanı) 
hakkında bilgi için lütfen her bir ürüne göz atın (1 GB, 1.073.741.824 bayt olarak 
hesaplanmaktadır).  

 

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


* Şirket, ürün ve hizmet isimleri; ilgili şirketlerinin ticari markaları olabilir. 

 

*Spesifikasyonlar, hizmetlerin içeriği ve iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere bu belgede yer alan 

bilgiler duyurulduğu tarihte doğrudur ancak önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 

 

 

KIOXIA Europe GmbH Hakkında  

KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba Memory Europe GmbH), dünyanın önde gelen flash 

bellek ve katı hâl sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olan KIOXIA Corporation’ın Avrupa merkezli bağlı 

şirketidir. Flash belleğin icadından günümüzün çığır açan yeni BiCS FLASH teknolojisine kadar 

KIOXIA, insanların hayatlarını zenginleştiren ve toplumun ufkunu genişleten son teknoloji bellek 

çözümleri ve hizmetleri alanında öncülük etmeye devam etmektedir. Şirketin yenilikçi 3D flash 

bellek teknolojisi BiCS FLASH; gelişmiş akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, SSD’ler, veri 

merkezleri ve otomotiv sektörü de dâhil olmak üzere pek çok alandaki yüksek detay içeren 

uygulamalarda depolamanın geleceğini şekillendirmektedir. KIOXIA web sitemizi ziyaret edin 

 

 

Yayın için iletişim bilgileri:  

KIOXIA Europe GmbH,  

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya  

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

E-posta: KIE-support@kioxia.com  
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