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KIOXIA, TransMemory U301 USB Flash Sürücü Yelpazesini 
Genişletiyor 

 
Kompakt ve güvenilir çözümün artık mavi versiyonu da var 

 

 
 
Düsseldorf, Almanya, 30 Kasım 2022 - KIOXIA Europe GmbH, bugün USB 3.2 Gen 1 
uyumlu KIOXIA TransMemory U301 flash sürücü serisine açık mavi renk seçeneğinin de 
eklendiğini duyurdu.  
 
TransMemory U301 USB flash sürücüler, boyutu küçük ama depolama alanı büyük bir 
tasarımla, medya depolamayı kolaylaştırıyor. Kapasiteleri 256 GB'a kadar çıkabilen 
sürücüler fotoğraf, müzik, video, belge ve daha birçok şey dahil olmak üzere çeşitli 
cihazlarda daha fazla belge ve medya düzenleyebilmektedir. 
 
Tüm TransMemory U301 flash sürücüler PC ve Mac[1] ile uyumludur ve aynı zamanda 
USB 2.0 ile uyumlu bir A Tipi USB arabirimine sahiptir. Küçük ve kullanışlı olan bu 
sürücüler, kapak dahil olmak üzere sadece 51,4 x 21,4 x 8,4 mm ölçülerindedir. Standart 
olarak 5 yıllık bir garanti verilmektedir. 
 
Açık mavi renkli ürünler, mevcut beyaz renkli ürünlerle birlikte yeni bir renk seçeneği 
dizisi oluşturacak. 
 
KIOXIA Europe GmbH B2C Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Jamie Stitt şöyle konuştu: 
“Tüketiciler bugünlerde olağanüstü miktarda veri depolamak istiyor ve bu nedenle bellek 
cihazlarının da bu zorluğu karşılayacak şekilde geliştirilmesi gerekiyor. TransMemory 
flash sürücülerimiz güvenilir, kullanışlı ve kompakt olup tüketicilere yoğun yaşamlarında 

http://www.kioxia.com/


ihtiyaç duydukları depolama alanını sağlıyor.” 
 
Yeni açık mavi renk flash sürücüler artık beyaz renkli versiyonlarıyla birlikte seçkin 
perakendecilerden ve distribütörlerden temin edilebilir. 
 
TransMemory U301 USB flash sürücüler hakkında daha fazla bilgi için şu adrese 
bakabilirsiniz: TransMemory U301 USB Flash Drive | KIOXIA - Europe (İngilizce) 
 

### 

 

 

Notlar 

 

[1] PC ve Mac ile uyumlu: Yanda belirtilen işletim sistemi ve standart özellik olarak A Tipi USB arabirimi ile 

donatılmış modellerdir. macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 

12, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11 ile uyumlu 

* Kapasite, belleğin bir kısmı yönetim işlevleri için kullanıldığından kullanıcı tarafından kullanılabilir belleğe 

değil, kurulu flash belleğe göredir. Kullanılabilir kapasite (mevcut kullanıcı alanı) hakkında bilgi için lütfen her 

bir ürüne göz atın (1 GB, 1.073.741.824 bayt olarak hesaplanmaktadır). 

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

*Teknik özellikler ve iletişim bilgileri de dahil olmak üzere bu belgedeki bilgiler duyuru tarihinde doğrudur, 

ancak önceden haber verilmeksizin 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 

https://europe.kioxia.com/en-europe/personal/usb-flash-drive/transmemory-u301.html


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  
 
Editöryel sorular için iletişim bilgileri:  
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tel: +49 (0) 211 36877 382  
E-posta: lena1.hoffmann@kioxia.com  
 
Hazırlayan:  
Birgit Schöniger, Publitek  
Tel: +49 (0) 4181 968098-13 
E-posta: birgit.schoeniger@publitek.com  
Web sitesi: www.publitek.com 
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