
Khám phá bộ lưu trữ kỹ thuật số dung lượng
lớnchi phí thấp, có thể tháo rời.
Là một trong những thiết bị lưu trữ lớn kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế 

giới, thẻ nhớ CompactFlash® từ Kingston® nối liền khoảng cách giữa các 

yêu cầu lưu trữ vô cùng lớn và giá cả phải chăng. Người dùng máy ảnh kỹ 

thuật số, PDA và các thiết bị kỹ thuật số khác có thể nhanh chóng và dễ 

dàng tải xuống hoặc truyền các tập tin kỹ thuật số giữa nhiều thiết bị kỹ 

thuật số khác nhau và Internet, bằng cách sử dụng chiếc thẻ dễ dàng nằm 

gọn trong lòng bàn tay.

Với tốc độ của chip bộ nhớ, thẻ nhớ CompactFlash của Kingston cung cấp 

khả năng lưu trữ lớn hơn nhiều loại thẻ phương tiện khác, với chi phí phải 

chăng hơn. Các thẻ này sẵn có ở nhiều dung lượng khác nhau tối đa 8GB, 

do đó người dùng chắc chắn tìm được dung lượng phù hợp với nhu cầu 

của mình. Tất cả thẻ đều được hỗ trợ bởi chế độ bảo hành suốt đời và độ 

tin cậy nổi tiếng của Kingston.
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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 

 > Nhỏ — một phần ba kích thước của thẻ Máy tính Cá nhân 

(PC) có kích thước đầy đủ

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

 > Linh hoạt — tương thích với adapter Thẻ PC Loại II

 > 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

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

 > Dung lượng* 4GB, 8GB

 > 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

CF/8GB

CompactFlash

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

 * Xin lưu ý: Một số dung lượng ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và cho các chức năng khác, 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 ghi trên các sản phẩm.  
Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của kingston.com/flashguide.

 †  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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