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Dễ dàng lưu trữ toàn bộ nội dung của bạn
trong máy tính bảng, điện thoại thông
minh và các thiết bị kỹ thuật số khác.
Bộ kit này kết hợp một thẻ duy nhất với bộ chuyển đổi SD và đầu đọc thẻ USB
để cung cấp cho người dùng khả năng lưu trữ đa năng, cần thiết cho tất cả các
loại thiết bị có khả năng tương thích với SD và USB, bao gồm máy tính bảng, điện
thoại thông minh, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, đằu
đọc điện tử, đầu phát phương tiện và nhiểu hơn nữa.
Bộ kit bao gồm một bộ chuyển đổi với thẻ microSDHC hoặc microSDXC đóng vai
trò trung tâm và một đầu đọc thẻ USB microSDHC/SDXC, mang đến cho người
dùng thiết bị di động linh hoạt nhất. Thẻ có thể chuyển đổi một cách liền mạch
sang định dạng Secure Digital High Capacity (SDHC) + Secure Digital Extended
Capacity (SDXC) hoặc USB để sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau giúp bạn dễ
dàng di chuyển ảnh, nhạc, video hoặc dữ liệu sang máy tính bảng, máy ảnh, điện
thoại di động hoặc máy tính của bạn.
Siêu di động va đa chức năng
• Sử dụng thẻ microSDHC/SDXC để có thêm nhiê u dung lượng lưu trữ cho
nhạc, trò chơi, nhạc chuông, ảnh, phim và các ứng dụng khác trên máy tính
bảng và điện thoại thông minh.
• Chụp ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số của bạn bă ng cách biến thẻ microSDHC/
SDXC thành thẻ SDHC/SDXC kích cỡ đâ y đủ với bộ chuyển đổi và sau đó xem
ảnh bằng đằu đọc hỗ trợ SDHC/SDXC hoặc sử dụng microSDHC/SDXC bă ng
bộ chuyển đổi USB với khung ảnh kỹ thuật số hoặc qua cổng SD hay USB của
TV.
• Lưu các tập tin một cách nhanh chóng và dễ dàng vào máy tính xách tay với
khe cắm SD kích cỡ đâ y đủ khi sử dụng bộ chuyển đổi SD với thẻ microSDHC/
SDXC.
Bộ kit hiện bao gồm một đằu đọc thẻ USB microSDHC/SDXC thời trang và một
thẻ microSDHC/SDXC có dung lượng 4GB, 8GB, 16GB, 32GB hoặc 64GB. Vòng dây
đeo chìa khóa đi kèm cho phép bạn treo đằu đọc trên điện thoại, như vậy bạn
luôn có thể mang theo đằu đọc khi di chuyển. Bộ kit được bảo hành hai năm đối
với đầu đọc, trọn đời đối với thẻ microSDHC/SDXC cũng như có được độ tin cậy,
dịch vụ và sự hỗ trợ nổi tiếng của Kingston®.
Lưu trữ toàn bộ đời sống di động của bạn — hình ảnh, bài hát, tin nhắn, video
clip, thông tin cá nhân vào thẻ microSDHC, sau đó làm việc với thẻ trên các nền
tảng thiết bị khác nhau một cách thông suốt và dễ dàng với Bộ Kit Đa năng/Bộ Kit
Di động linh hoạt. Để bảo đảm khả năng tương thích, hãy tìm logo microSDHC/
SDXC trên thiết bị chủ (ví dụ như máy tính bảng, điện thoại và máy ảnh).

>Ngươ i bạn đô ng ha nh lưu trữ đáng tin
cậy dành cho điện thoại thông minh va
máy tính bảng
>Đa Chức Năng: Một thẻ, nhiều giao tiếp
định dạng

Lật trang để xem thông tin kỹ thuật >>

Bộ Kit Di động/Bộ Kit Đa năng
TÍNH NĂNG/LỢIÍCH
>>Đầy đủ — giải pháp một thẻ duy nhất cho nhiểu thiết bị
>>Thuận tiện — đơn giản hóa việc chuyển tập tin từ điện thoại
thông minh và máy tính bảng sang máy tính xách tay, thiết bị
GPS, PC, Mac, máy ảnh và hơn thế nữa
>>Đa chức năng —
 khi thẻ microSDHC/SDXC được kết hợp với
bộ chuyển đổi đi kèm, có thể được sử dụng như thẻ SDHC/
SDXC có kích thước đầy đủ với công tắc bảo vệ ghi hoặc đầu
đọc USB để truyền dữ liệu
>>Linh hoạt — class 4 với dung lượng lên đến 32GB
class 10 với dung lượng lên đến 64GB
>>Tuân thủ — Thẻ: với quy chuẩn kỹ thuật của SDA
Đầu đọc: với USB 2.0
>>Tương thích — 8GB†, 16GB†, 32GB† và 64GB† Bộ Kit Đa năng/ Bộ
Kit Di động tương thích với microSDHC, SDHC và các thiết bị chủ
USB thông qua bộ chuyển đổi
>>Được bảo hành — hai năm đối với đầu đọc, trọn đời với thẻ

MÃ SẢN PHẨM KINGSTON
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)

THÔNG S Ố KỸ THUẬT
>>Dung lượng1 8GB†, 16GB†, 32GB† va 64GB†
>>Mức Hạng (Class) Tốc Độ Cao2
Class 4: tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 4MB/giây
Class 10 UHS-I: tốc độ truyển dữ liệu tối thiểu 10MB/giây
>>Kích thước Thẻ microSD 0,43" x 0,59" x 0,039"
(11mm x 15mm x 1mm)
>>Kích thước Bộ chuyển đổi SD 20,94" x 1,26" x 0,08"
(24mm x 32mm x 2,1mm)
>>Kích thước Đầu đọc USB 0,984" x 0,478" x 0,104"
(24,99mm x 12,14mm x 2,64mm)
>>Nhiệt độ Hoạt động của Thẻ -13°F đến 185°F (-25°C đến 85°C)
>>Nhiệt độ Bảo quản của Thẻ -40ºF đến 185ºF (-40ºC đến 85ºC)
>>Nhiệt độ Hoạt động của Đầu đọc USB 32°F đến 140°F (0°C đến
60°C)
>>Nhiệt độ Bảo quản của Đầu đọc USB -40°F đến 185°F (-40°C
đến 85°C)
>>Yêu cầu Hệ thống đối với Đầu đọc USB
- Hệ điều hành hỗ trợ USB
- Windows® 8.1
- Windows 8
- Windows 7 (SP1) (không hỗ trợ ReadyBoost™)
- Windows Vista (không hỗ trợ ReadyBoost)
- Mac OS X v. 10.6.x+
- Linux v. 2.6.x+

1 Một phâ n dung lượng liệt kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức năng
khác, không dùng để 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, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại
kingston.com/flashguide.
2 Tốc độ có thể khác nhau do cấu hình máy chủ và thiết bị.
† Các thẻ nhớ SDHC không tương thích với tất cả các thiết bị được kích hoạt SD tiêu chuẩn; tham khảo
hướng dẫn sử dụng thiết bị để đảm bảo khả năng tương thích. Thẻ nhớ microSDHC của Kingston
tuân thủ theo Phiên bản Thông số kỹ thuật SD 2.00. Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị để đảm
bảo tính tương thích.
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