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ชุดสื่อบันทึกข้อมูลเอนกประสงค์นี้ครอบคลุมทั้งการ์ดและหัวต่อ SD และการ์ดรีด
เดอร์ USB เพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
สำาหรับอุปกรณ์ระบบ SD และ USB รวมทั้งแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มืถือ
กล้องดิจิตอล โน้ตบุ๊ก อีรีดเดอร์ เครื่องเปิดเล่นสื่อ ฯลฯ

ชุดผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหัวต่อหนึ่งชุดพร้อมการ์ด microSDHC หรือ microSDXC 
และการ์ดรีดเดอร์ microSDHC/SDXC USB ทำาให้ผู้ใช้มีตัว เลือกที่หลากหลาย
สำาหรับบันทึกข้อมูลกับอุปกรณ์พกพาของตน การ์ดสามารถ แปลงเป็นแบบ 
Secure Digital High Capacity (SDHC) + Secure Digital Extended Capacity 
(SDXC) หรือ USB สำาหรับใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ รองรับการย้ายภาพ เพลง 
วิดีโอหรือข้อมูลไปยังแท็บเล็ต กล้อง โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ไม่ยุ่งยาก

พกพาง่ายและประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย

• การ์ด microSDHC/SDXC ที่มีความจุมากเพียงพอสำา หรับเพลง เกม ริงโทน 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สำาหรับแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

• เก็บภาพจากกล้องดิจิตอลโดยปรับเปลี่ยน microSDHC/SDXC เป็นการ์ด 
SDHC/SDXC ขนาดปกติผ่านหัวต่อพิเศษ จากนั้นรับชมภาพผ่านรีดเดอร์ 
สำาหรับการ์ด SDHC/SDXC หรือใช้ microSDHC/SDXC กับหัวต่อ USB พร้อม 
กรอบภาพดิจิตอลหรือเชื่อมต่อผ่านพอร์ต SD หรือ USB ของโทรทัศน์

• บันทึกไฟล์ได้ง่ายและรวดเร็วกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผ่านช่องเสียบการ์ด SD 
ขนาดปกติโดยใช้หัวต่อ SD เพื่อเชื่อมต่อกับการ์ด microSDHC/SDXC

ชุดผลิตภัณฑ์มีจำาหน่ายพร้อมการ์ดรีดเดอร์ USB microSDHC/SDXC และ การ์ด 
microSDHC/SDXC ขนาด 4GB 8GB 16GB, 32GB หรือ 64GB จัดมา ให้พร้อม
พวงกุญแจสำาหรับแขวนรีดเดอร์จากโทรศัพท์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตลอด
เวลาระหว่างเดินทาง ชุดผลิตภัณฑ์รับประกันสองปีในส่วนของรีดเดอร์ รับ ประกัน
ตลอดอายุการใช้งานสำาหรับ microSDHC/SDXC มั่นใจได้กับความน่า เชื่อถือ
ของแบรนด์ Kingston® พร้อมบริการและการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

จัดเก็บช่วงเวลาในชีวิตของคุณผ่านผลิตภัณฑ์ระบบพกพา ทั้งภาพถ่าย เพลง 
ข้อความ คลิปวิดีโอและข้อมูลส่วนตัวในการ์ด microSDHC จากนั้นเรียกค้น
ข้อมูล เหล่านี้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายได้อย่างราบรื่นกับ Kingston Multi-Kit/
Mobility Kit ที่คุณควบคุมได้จากปลายนิ้ว เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกัน
ได้ กรุณา สังเกตโลโก้ microSDHC/SDXC ที่อุปกรณ์ต้นทาง (เช่น แท็บเล็ต 
โทรศัพท์และ กล้อง)

จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ง่าย ๆ บน
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ดิจิตอล
อื่น ๆ

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูจากด้านหลัง >>

Multi-Kit/Mobility Kit

>คู่หูสำาหรับจัดเก็บข้อมูลที่มั่นใจได้สำา หรับ 
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

>เอนกประสงค์: การ์ดตัวเดียวที่รองรับอิน
เท อร์เฟซหลายรูปแบบ
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Multi-Kit/Mobility Kit 

รายละเอียดทางเทคนิค
 >ความจุ1  8GB†, 16GB†, 32GB† และ 64GB†

 > พิกัดความเร็ว2  
Class 4: อัตราการถ่ายโอนข้อมูลข้ันตำา่ 4MB/s 
Class 10 UHS-I: อัตราการถ่ายโอนข้อมูลข้ันต่ำา 10MB/s

 >ขนาดการ์ด microSD  0.43 x 0.59 x 0.039 น้ิว 
 (11 x 15 x 1 มม.) 

 >ขนาดหัวต่อ SD  0.94 x 1.26 x 0.08 น้ิว (24 x 32 x 2.1 มม.)

 >ขนาดรีดเดอร์ USB  0.984 x 0.478 น้ิว x 0.104 น้ิว 
(24.99 x 12.14 x 2.64 มม.) 

 > อุณหภูมิขณะทำางานของการ์ด  -13°F ถึง 185°F (-25°C ถึง 
85°C)

 >>อุณหภูมิขณะจัดเก็บการ์ด  -40ºF ถึง 185ºF (-40ºC ถึง 
85ºC)

 > อุณหภูมิขณะใช้งานรีดเดอร์ USB  32°F ถึง 140°F (0°C ถึง 
60°C)

 > อุณหภูมิขณะจัดเก็บรีดเดอร์ USB  -40°F ถึง 185°F (-40°C 
ถึง 85°C)

 > เง่ือนไขทางระบบสำา หรับรีดเดอร์ USB 
- เคร่ืองท่ีรองรับ USB 
- Windows® 8.1 
- Windows 8 
- Windows 7 (SP1) (ไม่รองรับ ReadyBoost™) 
- Windows Vista (ไม่รองรับ ReadyBoost) 
- Mac OS X v. 10.6.x+ 
- Linux v. 2.6.x +

 >ครบถ้วน — การ์ดเพียงตัวเดียวที่สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ทุก
ชนิด 

 >สะดวก — แลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไปยัง
โน้ตบุ๊ก, GPS, PC, Mac, กล้อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างราบ
รื่น

 > เอนกประสงค์ — หากการ์ด microSDHC/SDXC ใช้งานร่วมกับ
หัวต่อ ที่จัดมาให้ สามารถใช้งานกับการ์ด SDHC/SDXC ขนาด
ปกติที่มีสวิตช์ ป้องกันการเขียนหรือตัวอ่าน USB สำาหรับโอน
ข้อมูล

 >ประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย — class 4 ความจุสูงสุด 32GB 
 class 10 ความจุสูงสุด 64GB

 > ได้มาตรฐาน — การ์ด: รองรับมาตรฐาน SDA 
 รีดเดอร์: รองรับ USB 2.0

 >การรองรบัการทำางาน — 8GB†, 16GB†, 32GB† และ 
32GB† รวมทั้ง 64GB† Multi-Kit/Mobility Kit สามารถใชง้ าน
ไดก้ บั microSDHC, SDHC และอุปกรณ์โฮสต์ USB ผ่านอะแดป
เตอร์

 > รับประกันการใช้งาน — รีดเดอร์รับประกันสองปี การ์ดบันทึก
ข้อมูลรับ ประกันตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติ/ข้อดี

1 ความจทุ ีแ่จง้บางสว่นส ำาหร บัไดรฟแ์ฟลชใชอ้า้งอ งิส ำาหร บัการฟอรแ์มตหร อืฟ งักช์ ั น่อ ืน่ ๆ 
ไม ่ใชค่วามจสุ ำาหร บัใชจ้ดัเก บ็ ขอ้ม ลูท ีแ่ทจ้ร งิ ดงัน ั น้ความจทุ ีแ่ทจ้ร งิส ำา หร บัจดัเก บ็ขอ้ม ลู
อาจนอ้ยกวา่ท ีแ่จง้ในตวัผล ติภณัฑ์ ด รูายละเอ ยีดเพ ิม่เต มิได ้ จากค ูม่ อืหนว่ยความจำาแฟลช
เมมโมร ีข่อง Kingston ท ี ่ kingston.com/flashguide

2 ความเร ว็อาจแตกตา่งกนัไปตามสว่นประกอบท ีเ่ก ีย่วขอ้งและตวัอปุกรณ์
† เมมโมร ีก่ารด์ SDHC ไมร่องร บัอปุกรณ์ SD มาตรฐานท ั ง้หมด ตรวจสอบการใชง้านจากค ูม่ อืผ ู ้

ใชอ้ปุกรณ์ เมมโมร ีก่ารด์ microSDHC ของ Kingston รองร บัอ นิเทอรเ์ฟซ SD 2.00 ตรวจสอบการ
ใชง้านรว่มกนัจากค ูม่ อืผ ู ใ้ช ้

MBLY4G2/8GB – 8GB microSDHC (Class 4)
MBLY4G2/16GB – 16GB microSDHC (Class 4)
MBLY4G2/32GB – 32GB microSDHC (Class 4)
MBLY10G2/16GB – 16GB microSDHC (Class 10)
MBLY10G2/32GB – 32GB microSDHC (Class 10)
MBLY10G2/64GB – 64GB microSDXC (Class 10)

เลขชิ้นส่วน Kingston


