
Tốc độ nhanh hơn để lưu lại thêm nhiều ảnh 
chụp liên tục và video HD. 
SDHC Ultimate Class 10 của Kingston® được thiết kế cho các nhiếp ảnh 

gia nghiệp dư và chuyên nghiệp cần tốc độ nhanh hơn để bắt kịp với 

thiết bị tiên tiến của họ. Nó cho phép người dùng dễ dàng chụp liên tiếp 

các bức ảnh, điều này trước đây thực sự là thách thức do hạn chế về tốc 

độ của thẻ nhớ.

Với tốc độ tối đa 15MB/giây ghi, SDHC Ultimate Class 10 lý tưởng cho những 

người có sử dụng thiết bị kỹ thuật số và thật sự co đam mê chụp ảnh hoặc 

quay video và đơn giản hóa việc thu video HD. Thiết bị này sẵn có ở các dung 

lượng 8GB, 16GB và 32GB để thu video HD và chụp ảnh RAW.

Sử dụng thẻ Kingston’s SDHC Ultimate Class 10 cho máy ảnh kỹ thuật số và 

bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ các bức ảnh, cho dù bạn chụp nghệ sĩ ưa thích 

của mình trong buổi hoà nhạc hay chụp ảnh trong kỳ nghỉ ở Caribbean.

SDHC Ultimate Class 10 được bảo vệ bởi chế độ bảo hành suốt đời và độ tin 

cậy nổi tiếng của Kingston.

 >Mức Hạng Tốc Độ Cao (Class 10)
 >hiệu năng gấp 100 lần 15MB/giây ghi
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Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>
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 > Tuân thủ — với quy cách kỹ thuật của Hiệp hội Thẻ SD 

 >An toàn — tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn mất dữ liệu 

ngoài mong muốn 

 > Tương thích — với các thiết bị chủ SDHC; không tương thích 

với các thiết bị/thiết bị đọc hỗ trợ SD tiêu chuẩn

 >Định dạng tệp — FAT 32

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

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 >Dung lượng* 8GB, 16GB, 32GB

 >Kích thước 0,94” x 1,25” x 0,08” (24mm x 32mm x 2,1mm) 

 > Trọng lượng 0,09 oz. (2,5 g) 

 >Mức Hạng (Class) Tốc Độ Cao Class 10: tốc độ truyền dữ liệu tối 

thiểu 10MB/giây

 >Hiệu suất gấp 100 lần = tối đa 15MB/giây ghi

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

 >Nhiệt độ Bảo quản -40°F đến 185°F (-40°C đến 85°C)

 >Điện thế 3,3V
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M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

 * Một phần dung lượng bản kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức 
năng khác và 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 liệt kê trên các sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng 
dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flash_memory_guide.
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