
Tốc độ nhanh hơn để quay video Full HD và 
chụp các bức ảnh hành động nhanh.
Thẻ UHS-I Ultimate Class 10 của Kingston®trang bị công nghệ UHS-I và hiệu 
năng ấn tượng giúp người dùng quay các video full HD 1080p và video  
3D — cũng như truyền các tập tin nhanh hơn.

Với tốc độ lên đến 60MB/giây đọc và 35MB/giây ghi1, Thẻ nhớ này truyền 
các tập tin nhanh hơn nhiều so với các thẻ SDHC/SDXC Class 10 tiêu chuẩn. 
Dung lượng lên đến 64GB2 cho phép người dùng quay thêm nhiều  
video — lên đến 320 phút video HD ở mức 24Mbps — mà không phải  
thay đổi thẻ. Các nhiếp ảnh gia có thể chụp các bức ảnh có mật độ cao, 
như RAW và JPEG, mà không phải lo lắng không đủ không gian lưu trữ, tốc 
độ ghi liên tục của thẻ cao hơn, hỗ trợ chế độ chụp ảnh liên tiếp và đảm 
bảo tính toàn vẹn của video bằng cách giảm sự giãn đoạn. 

Thẻ UHS-I Ultimate Class 10 tương thích với SDHC (16GB, 32GB) và SDXC 
(64GB). Thẻ được bảo hành trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và 
có được độ tin cậy nổi tiếng của Kingston.

 >Tốc độ ấn tượng của 233X UHS-I dành cho 
việc chụp ảnh liên tiếp và quay video 3D
 >Lý tưởng để sử dụng trong các máy ảnh 
DSLR và máy quay phim HD
 >Dung lượng cao lên đến 64GB để lưu trữ 
hàng ngàn bức ảnh và video
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Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>
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 >  Hiệu năng — 233X – lên đến 60MB/giây đọc và 35MB/giây ghi

 >Nhanh — bus I tốc độ cực nhanh (UHS-I)

 > Linh hoạt — Hiệu năng Class 10 khi sử dụng trong một thiết bị 
không hỗ trợ UHS-I

 > Tuân thủ — với quy cách kỹ thuật của Hiệp hội Thẻ SD

 >Bảo mật — tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình 
trạng mất dữ liệu ngoài mong muốn

 > Tương thích — với các thiết bị chủ SDHC & SDXC; không tương 
thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SD tiêu chuẩn; thẻ SDXC 
không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC

 >Định dạng tập tin — FAT32 (SDHC 16GB–32GB) 
exFAT (SDXC 64GB)

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

T H ô N g  S ố  k ỹ  T H U ậ T

 >Dung lượng1 16GB, 32GB, 64GB

 > Tương thích với các thiết bị chủ SDHC & SDXC, không tương 
thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SD tiêu chuẩn; thẻ SDXC 
không tương thích với các thiết bị/đầu đọc thẻ hỗ trợ SDHC

 >Bảo mật tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn chặn tình trạng 
mất dữ liệu ngoài mong muốn

 > Tin cậy bảo hành trọn đời sản phẩm

 >kích thước 0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)

 >Nhiệt độ Hoạt động 13°F đến 185°F (-25°C đến 85°C)

 >Nhiệt độ Lưu trữ 40°F đến 185°F (-40°C đến 85°C)

 >Điện áp 3,3v

SDA10/16GB 

SDA10/32GB 

SDA10/64GB
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M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  k I N g S T O N

1 Tốc độ có thể khác nhau do cấu hình máy chủ và thiết bị. 

2  Một phần 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. Vì vậy, dung lượng thực tế để lưu trữ dữ liệu thường thấp hơn dung lượng ghi trên sản phẩm. Để biết 
thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flashguide.
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