
Chụp ảnh liên tục hơn, có độ phân giải 
cao hơn trong thời gian ngắn hơn.
Các chuyên gia nhiếp ảnh mong đợi rất nhiều từ thiết bị của họ và không 

muốn giới hạn về hiệu năng hay khả năng sáng tạo bởi một linh kiện. Thẻ 

Kingston® CompactFlash® Elite Pro được thiết kế lại mới mẻ cung cấp tốc 

độ ghi tối đa gấp 133 lần. Thẻ Elite Pro được thiết kế đặc biệt để giúp các 

nhiếp ảnh gia không chuyên hoặc chuyên nghiệp cao cấp có được hiệu 

năng tốt nhất từ các thiết bị và ứng dụng chụp ảnh tiên tiến của họ. 

Cho dù bạn làm việc nhanh đến mức nào, CF Elite Pro vẫn có thể bắt kịp. 

Với tốc độ truyền dữ liệu siêu nhanh, tối đa 25MB/giây đọc và 20MB/giây 

ghi, và dung lượng tối đa 8GB*, thẻ Elite Pro giúp bạn có thể chụp ảnh 

liên tục hơn, có độ phân giải cao hơn trong thời gian ngắn hơn so với các 

thẻ nhớ CompactFlash truyền thống. Và khi bạn cần truyền các tập tin có 

dung lượng lớn nhất, hãy xem tập tin đó truyền đi siêu nhanh — tiến trình 

làm việc của bạn sẽ hiệu quả hơn bao giờ hết với đầu đọc thẻ Kingston 

(xem các phụ kiện tùy chọn). 

Khi mua thẻ nhớ CompactFlash Elite Pro của Kingston, bạn sẽ nhận 

được hiệu năng bộ nhớ Flash tuyệt vời kèm theo độ tin cậy nổi tiếng 

của Kingston. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào, hãy gọi 

ngay cho bộ phận hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi. Nghe đến tên 

Kingston bạn có thể tin cậy vào sản phẩm của chúng tôi để thực hiện khi 

cần đến hiệu quả cao. 
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Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>

K I N G s T O N . C O M / f l a s h
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C Á C  Đ Ặ C  Đ I Ể M / L Ợ I  Í C H

 > Được chuẩn hóa — tuân thủ các tiêu chuẩn thông số kỹ thuật 

của Hiệp hội CompactFlash

 > Được bảo đảm — bảo hành trọn đời, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

 > Tiết kiệm — chế độ tự động nghỉ bảo toàn thời lượng pin  

hệ thống 

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 > Dung lượng* 4GB, 8GB

 > Kích thước 1,43" x 1,68" x 0,13" (36,4mm x 42,8mm x 3,3mm) 

– CF Loại I

 > Tốc độ** gấp 133 lần = tối đa 25MB/giây đọc, 20MB/giây ghi

 > Nhiệt độ Hoạt động 32°F đến 140°F (0°C đến 60°C)

 > Nhiệt độ Bảo quản -4°F đến 185° F (-20°C đến 85°C)

CF/4GB-S2

CF/8GB-S2

Compactflash

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

 * Một phần dung lượng bản kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức năng khác và do vậy không dùng  
để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng hiện có thực tế để lưu trữ dữ liệu thấp hơn dung lượng được liệt kê trên các sản phẩm.  
Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flash_memory_guide.

 ** Tốc độ có thể thay đổi do cấu hình máy chủ và thiết bị.
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