
 

Tillkännagivande 
 

KIOXIA lanserar ett nytt svart färgalternativ för TransMemory 

U301 USB-flashminnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Tyskland, den 3 mars 2023 – KIOXIA Europe GmbH meddelade idag 

tillägget av ett alternativ i svart till dess sortiment av USB 3.2 Gen 1-kompatibla KIOXIA 

TransMemory U301 USB-flashminnen.  

TransMemory U301 USB-flashminnen är små till storleken men har en stor 

lagringskapacitet, med en mängd olika kapaciteter på upp till 256 GB. De är utformade 

för att kunna följa dig vart du än går, som bärbar lagring för foton, musik, video, 

dokument med mera. De svarta produkterna kommer att utgöra ett nytt färgalternativ 

tillsammans med de befintliga vita och ljusblå produkterna. De nya svarta flashminnena 

kommer att finnas tillgängliga från mitten av mars 2023   

 

För mer detaljerad produktinformation, besök produktens webbplats. 

 

 

### 

 

* Kompatibel PC och Mac:  

Modeller som är utrustade med följande operativsystem och USB-gränssnittet Typ A som standard. Kompatibel med 

macOS 

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

Windows 10 och Windows 11 

http://www.kioxia.com/


 

 

* Kapaciteten baseras på det installerade flashminnet och inte på det minne som kan användas av kunden, då en del 
av minnet används för lagringshanteringsfunktioner. Beträffande användbar kapacitet (tillgängligt användarutrymme), 
se vår webbplats (1 GB beräknas som 1 073 741 824 byte).   
 

* Företagsnamn, produktnamn och namn på tjänster kan vara varumärken som tillhör tredjeparts företag. 

* Informationen i detta dokument, inklusive specifikationer, innehåll i tjänster och kontaktinformation, är korrekt på 

dagen för tillkännagivandet men kan ändras utan föregående meddelande. 

 

 

Om KIOXIA Europe GmbH  

KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH) är det Europabaserade dotterbolaget till 

KIOXIA Corporation, en världsledande leverantör av flashminne och SSD-enheter. Från uppfinningen av 

flashminnet till dagens banbrytande BiCS FLASH fortsätter KIOXIA att vara pionjär för banbrytande 

minneslösningar och tjänster som berikar människors liv och utvidgar samhällets horisonter. Företagets 

innovativa 3D-flashminnesteknik, BiCS FLASH, formar framtidens lagring i tillämpningar med hög densitet, 

däribland avancerade smarttelefoner, datorer, SSD-enheter, fordons- och datacenter.  

Besök vår KIOXIA-webbplats 

 

 

Kontaktuppgifter för publicering:  

KIOXIA Europe GmbH,  

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland  

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

E-post: KIE-support@kioxia.com  

 

 

http://www.kioxia.com/
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