
Thẻ tốt nhất cho các nhiếp 
ảnh gia chuyên nghiệp.
Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cần bộ nhớ Flash mà họ có thể tin cậy ngay 

cả cho các bức ảnh đòi hỏi khắt khe nhất. CompactFlash® Ultimate 600x cung 

cấp tốc độ ghi định mức ổn định tối đa gấp 600 lần, khiến thẻ này trở thành 

thẻ nhanh nhất của Kingston hỗ trợ các máy ảnh và thiết bị kỹ thuật số cao cấp. 

Thẻ này được thiết kế để mang lại kết quả ưu việt với khả năng truyền dữ liệu 

nhanh chóng và hỗ trợ chụp ảnh liên tục.

Thẻ CompactFlash 600x có tốc độ truyền siêu nhanh tối đa 90MB/giây đọc và 

ghi, do đó thẻ CompactFlash 600X 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. Để yên tâm hơn, CompactFlash Ultimate kèm theo tính năng tải 

xuống bổ sung phần mềm khôi phục dữ liệu từ MediaRECOVER® cho phép bạn 

có thể khôi phục các tập tin đã bị mất hoặc xóa và các tập tin bị hỏng trên hệ 

điều hành Windows hoặc Mac.

Để bảo đảm rằng các giải pháp bộ nhớ Flash Kingston® có hiệu năng thuộc nhóm 

dẫn đầu, các kỹ sư của Kingston đã lựa chọn các bộ điều khiển có hiệu năng 

cao trong quá trình thiết kế thẻ. Mỗi thẻ đều được kiểm nghiệm 100 phần trăm 

và bạn có thể yên tâm rằng mỗi và mọi thẻ CompactFlash Ultimate đều đạt 

điểm số hoàn hảo.

Hiện có các mức dung lượng 32GB và 64GB*, CompactFlash Ultimate 600x cung 

cấp rất nhiều chỗ trống để quay và lưu trữ video có độ nét cao và số lượng ảnh 

lớn ở định dạng RAW, JPEG, TIFF và các định dạng tập tin lớn khác. Cũng như tất 

cả các thẻ Flash của Kingston, thẻ CompactFlash Ultimate được hỗ trợ bởi chế 

độ bảo hành trọn đời sản phẩm và độ tin cậy nổi tiếng giúp Kingston trở thành 

nhà sản xuất hàng đầu về bộ nhớ.
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 > Tuân thủ — các quy chuẩn kỹ thuật của Hiệp hội CompactFlash 

 > Tương thích — Định dạng tập tin FAT32

 >Được bảo hành — 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* — 32GB, 64GB

 >Kích thước — 1.43” x 1.68” x 0.13”  

(36.4mm x 42.8mm x 3.3mm) - CF Loại I

 > Tốc độ** — gấp 600 lần = tối đa 90 MB/giây đọc, 90 MB/giây ghi

 > Tiện ích khôi phục  

— bao gồm phần mềm khôi phục dữ liệu tải xuống từ MediaRECOVER 

— tương thích với Windows/Mac

 >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/32GB-U3

CF/64GB-U3
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B Ả N G  T Ư Ơ N G  T H Í C H

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

MediaRecover

Windows® 8.1, Windows 8,  
Windows 7 (SP1), Windows 
Vista® (SP2)

√

Mac OS X v.10.7.x+ √

 * Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng khác và  
vì thế không dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức công 
bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại 
kingston.com/flashguide.

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

 † Thẻ Flash Kingston được thiết kế và thử nghiệm để tương thích với các sản phẩm tiêu dùng phổ thông. 
Chúng tôi khuyên bạn hãy liên hệ trực tiếp với Kingston để tìm hiểu về các cơ hội đối với OEM hoặc ứng 
dụng đặc thù ngoài phạm vi sử dụng thông thường hàng ngày.  Để biết thêm thông tin về mục đích sử 
dụng, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flashguide.
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