
 

Duyuru 
 

KIOXIA, TransMemory için Yeni Siyah Renk Seçeneğini Getirdi 

U301 USB Flash Sürücüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Almanya, 3 Mart 2023 – KIOXIA Europe GmbH bugün, USB 3.2 Gen 1 

uyumlu KIOXIA TransMemory U301 USB flash sürücü serisine siyah renk seçeneğini 

eklediğini duyurdu.  

Boyut olarak küçük, ancak 256 GB'a varan kapasite aralığıyla depolama açısından büyük 

olan TransMemory U301 USB flash sürücüler; fotoğraflar, müzik, video, dokümanlar ve 

daha fazlası için taşınabilir depolama olarak nereye giderseniz gidin yanınızda olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Siyah renkli ürünler, mevcut beyaz ve açık mavi renkli ürünlerle 

birlikte yeni bir renk seçeneği oluşturacak. Yeni siyah flash sürücüler, 2023 Mart ayının 

ortasından itibaren satışa sunulacak.   

 

Daha ayrıntılı ürün bilgileri için lütfen ürün web sitesini ziyaret edin. 

 

 

### 

 

* PC ve Mac Uyumu:  

Aşağıdaki işletim sistemleri ve standart bir özellik olarak Type-A USB arayüzü ile donatılmış modeller. MacOS uyumu: 

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

Windows 10 ve Windows 11 

 

http://www.kioxia.com/


 

* Kapasite, kurulu flash belleğe bağlıdır ve belleğin bir kısmı yönetim işlevleri için kullanıldığından, kullanıcıya açık 
değildir. Kullanılabilir kapasite (mevcut kullanıcı alanı) hakkında lütfen web sitemizi kontrol edin (1GB, 1.073.741.824 
bayt olarak hesaplanır).   
 

Şirket isimleri, ürün isimleri ve hizmet isimleri, üçüncü taraf şirketlerin 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 de dâhil olmak üzere pek çok alandaki 

yüksek yoğunluklu uygulamalarda depolamanın geleceğini şekillendiriyor.  

KIOXIA web sitemizi ziyaret edin 

 

 

Yayımlama iletişim bilgileri:  

KIOXIA Europe GmbH,  

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya  

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

E-posta: KIE-support@kioxia.com  

 

 

http://www.kioxia.com/
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