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> Akıllı telefonlar ve tabletler için güvenilir 
veri depolama yardımcısı

> Çok Amaçlı: Tek kart, birden fazla biçim 
arayüzü

 

Bu hepsi bir arada ortam kiti, tek kartlı SD adaptörü ile USB kart okuyucusunu bir arada 
sunarak mobil kullanıcılara, tabletler, akıllı telefonlar, cep telefonları, dijital kameralar, 
dizüstü bilgisayarlar, e-okuyucular, ortam yürütücüleri vs. gibi tüm SD ve USB uyumlu 
cihazların gereksinim duyduğu çok yönlü veri depolama olanağı sağlamaktadır.

Kullanıcılara en çok yönlü mobil ürünleri sağlayan kitte temel parça olarak microSDHC ya 
da microSDXC USB kart ile birlikte bir adaptör ve bir microSDHC/ SDXC USB kart okuyucusu 
bulunmaktadır. Kart, fotoğrafların, müziklerin, videoların ya da verilerin, tabletinize, 
kameranıza, cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza kolayca taşınması için kolay biçimde 
bir Secure Digital High Capacity (SDHC) + Secure Digital Extended Capacity (SDXC) kart 
ya da USB biçimine dönüşebilmektedir.

Ultra taşınabilir ve çok işlevsel
• Tabletlerde ya da akıllı telefonlarda çok sayıda müzik, oyun, zil sesi, fotoğraf, film ve diğer 

uygulamaların konabileceği ekstra veri depolama alanı için tek başına microSDHC/
SDXC kartları kullanın.

• microSDHC/SDXC kartınızı, adaptörü kullanarak tam boyda bir SDHC/SDXC karta 
dönüştürerek dijital fotoğraf makinenizde fotoğraf çekin ve daha sonra bu görüntüleri 
SDHC/SDXC özellikli okuyucularda görüntüleyin ya da USB adaptörüyle birlikte 
microSDHC/SDXC’yi dijital fotoğraf çerçevelerinde ya da TV’nizin SD ya da USB bağlantı 
noktasında kullanın.

• microSDHC/SDXC kartla birlikte SD adaptörünü kullanarak, tam boyda SD yuvasına 
sahip bir dizüstü bilgisayara dosyaları çabucak ve kolayca kaydedin. 

Kitler, şık USB microSDHC/SDXC kart okuyucusu ve 4GB, 8GB, 16GB, 32GB ya da 
64GB microSDHC/SDXC kartla birlikte gelmektedir. Ürünle birlikte verilen anahtarlık, 
okuyucunuzu telefonunuza asmanızı sağlayarak dışarıdayken bile her zaman elinizin 
altında olmasını sağlar. Kitlerdeki okuyucular iki yıl, microSDHC/ SDXC kart ise ömür boyu 
garantiye ve efsanevi Kingston® güvenilirliğine, hizmetine ve desteğine sahiptir.

Fotoğraflarınızı, şarkıları, metin mesajlarını, video klipleri ve kişisel bilgilerinizi, kısacası tüm 
hayatınızı microSDHC kartınızda saklayın, ardından çok yönlü Kingston Çoklu Kit/Taşıma 
Kiti elinizin altındayken çeşitli platformlardaki cihazlar arasında sorunsuzca kullanın. 
Uyumluluğu garanti etmek için kartların takılacağı cihazlarda (ör. tabletler, telefonlar ve 
kameralar) SDHC/SDXC logosunu arayın.

Tabletlerdeki, akıllı telefonlardaki ve diğer
dijital aygıtlarınızdaki tüm içeriklerinizi
kolayca saklayın.

Özellikler/teknik özellikler arkada >>

Çoklu Kit/Mobil Kiti
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ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

 > Tamamlandı — birden fazla cihaz için tek kart çözümü  

 >Rahat — akıllı telefonlardan ve tabletlerden, dizüstü bilgisayarlar, 
GPS’ler, PC’ler, Mac’ler, Kameralar vs. gibi cihazlara dosya transferini 
kolaylaştırır

 >Çok işlevsel  — microSDHC/SDXC kart, bir adaptör ile birlikte 
olduğunda tam boyda SD kart gibi kullanılabilir/SDXC kart, yazma 
koruması anahtarı ya da veri aktarımı için USB okuyucu

 >Çok yönlü — 32GB’a varan kapasitelerde class 4 
 64GB’a varan kapasitelerde class 10

 >Uyumlu — Kart: SDA spesifikasyonlarıyla 
 Okuyucu: USB 2.0 ile

 >Uyumlu — 8GB†, 16GB† and 32GB† ve 64GB† Multi-Kit/Mobility Kit, 
microSDHC, SDHC ve adaptörlerle USB destekli cihazlarla uyumludur

 >Garantili — okuyucu için iki yıl, kart için ömür boyu garanti

TEKNİK ÖZELLİKLER

 >CKapasiteler1  8GB†, 16GB†, 32GB† ve 64GB†

 >Yüksek Hız Sınıfı Derecesi2  
Class 4: 4MB/s minimum veri transfer hızı 
Class 10 UHS-I: 10MB/s minimum veri transfer oranı

 >microSD Kart Boyutları  0,43" x 0,59" x 0,039" 
 (11mm x 15mm x 1mm) 

 > SD Adaptör Boyutları  0,94" x 1,26" x 0,08" 
(24mm x 32mm x 2,1mm)

 >USB Okuyucu Boyutları  0,984" x 0,478" x 0,104" 
(24,99mm x 12,14mm x 2,64mm) 

 >Kart Çalışma Sıcaklığı  -13°F - 185°F (-25°C - 85°C)

 >Kart Saklama Sıcaklığı  -40ºF ila 185ºF (-40ºC ila 85ºC)

 >USB Okuyucu Çalışma Sıcaklığı  32°F - 140°F (0°C - 60°C)

 >USB Okuyucu Saklama Sıcaklığı  -40°F - 185°F (-40°C - 85°C)

 >USB Okuyucu Saklama Sıcaklığı 
- USB Destekli Sistem 
- Windows® 8.1 
- Windows 8 
- Windows 7 (SP1) (ReadyBoost™ desteklenmemektedir) 
- Windows Vista (ReadyBoost desteklenmemektedir) 
- Mac OS X v. 10.6.x+ 
- Linux v. 2.6.x + 1 Flash depolama cihazında listelenen kapasitenin bir kısmı formatlama ve diğer fonksiyonlar için 

kullanılır ve bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri 
depolama kapasitesi ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/
flashguide adresindeki Kingston’ın Flash Bellek Rehberine gidin.

2 Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.
† SDHC bellek kartları tüm standart SD özellikli cihazlarla uyumlu değildir; uyumluluktan emin olmak 

için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın. Kingston microSDHC bellek kartları, SD Spesifikasyonu Sürüm 
2.00 ile uyumludur. Uyumluluğu garanti etmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna başvurun.

MKD-220.7

Çoklu Kit/Mobil Kiti

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)

PART NUMBERS


