
 

Ogłoszenie 
 

KIOXIA wprowadza nową opcję czarnego koloru dla 

TransMemory 

Pamięci flash USB U301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Niemcy, 3 marca 2023 r. – Firma KIOXIA Europe GmbH ogłosiła dziś 

dodanie czarnego koloru do swojej oferty pamięci flash USB KIOXIA TransMemory U301 

zgodnych z USB 3.2 gen. 1.  

Pamięci flash USB TransMemory U301 mają niewielki rozmiar, ale dużą pojemność – do 

256 GB – zostały zaprojektowane tak, by mogły być wszędzie tam, gdzie Ty - jako 

przenośna pamięć do przechowywania zdjęć, muzyki, filmów, dokumentów itp. Produkty 

w kolorze czarnym będą stanowić nową opcję kolorystyczną linii, stanowiącą 

uzupełnienie dotychczasowych białych i jasnoniebieskich produktów. Nowe czarne 

pamięci flash będą dostępne od połowy marca 2023 r.   

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o produkcie, odwiedź stronę internetową 

produktu. 

 

 

### 

 

*Kompatybilne z komputerami PC i Mac:  

Modele wyposażone w następujące systemy operacyjne oraz interfejs USB typu A jako standard. Kompatybilne z 

http://www.kioxia.com/


macOS 

Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13 

Windows 10 i Windows 11 

 

 

* 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 naszej 
stronie internetowej (1 GB to 1 073 741 824 bajtów).   
 

*Nazwy firm, produktów oraz usług mogą stanowić znaki towarowe podmiotów trzecich. 

*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, BiCS 

FLASH kształtuje przyszłość przechowywania danych w zastosowaniach o dużej gęstości zapisu, w tym w 

zaawansowanych smartfonach, komputerach PC, dyskach SSD, zastosowaniach motoryzacyjnych i w 

centrach danych.  

Odwiedź naszą stronę internetową KIOXIA 

 

 

Dane kontaktowe ds. publikacji:  

KIOXIA Europe GmbH,  

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Niemcy  

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

E-mail: KIE-support@kioxia.com  
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