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รวดเร็วสำ�หรับเก็บภาพวิดีโอ full HD
การ์ด SDHC/SDXC Class 10 UHS-I จาก Kingston ออกแบบมาให้ทำ�งาน
ได้อย่างรวดเร็ว เวลาบัฟเฟอร์น้อยกว่าระหว่างช็อต ทำ�ให้เหมาะอย่าง
ยิ่งสำ�หรับวิดีโอ HD และวิดีโอ 3 มิติ1. รองรับหลากหลายความจุสูงสุด
ที่ 128GB เพียงพอสำ�หรับวิดีโอ full HD และภาพความละเอียดสูง ผ่าน
การทดสอบแล้วว่ามีความทนทาน คุณจึงสามารถพกพาได้ทุกที่อย่าง
มั่นใจว่าไฟล์ภาพ วิดีโอและข้อมูลอื่น ๆ จะได้รับการปกป้องแม้ในสภาพ
แวดล้อมที่เลวร้าย

> ความเร็ว Class 10 UHS-I
> รองรับหลากหลายความจุสูงสุดที่ 128GB
> ผลิตและทดสอบมาให้ทนทานต่อสภาพ
แวดล้อมที่เลวร้าย

กันน้ำ�2

ทนต่ออุณหภูมิ3

กันกระแทกและการสั่นสะเทือน4

สามารถทนต่อรังสีเอกซ์ในสนามบิน5

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูจากด้านหลัง >>

การ์ด SDHC/SDXC Class 10 UHS-I
คุณสมบัต/ิ ข้อดี
>>อินเทอร์เฟซ UHS-I — อินเทอร์เฟซ UHS-I ขั้นสูงทำ�ให้เหมาะ
อย่างยิ่งสำ�หรับวิดีโอ full HD ระดับภาพยนตร์ (1080p) วิดีโอ 3 มิติ
และภาพถ่ายที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว เช่น ภาพเด็กและสัตว์เลี้ยง
>>ประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย — หากใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ
UHS-I การ์ดจะทำ�งานได้ที่ระดับ Class 10 เหมาะสำ�หรับเก็บภาพนิ่ง
เช่น ภาพวันหยุดพักผ่อน และวิดีโอ full HD
>>ทนทาน — เพื่อให้อุ่นใจ การ์ดจึงผ่านการทดสอบและพิสูจน์
แล้วว่าสามารถกันน้ำ�,2 ทนต่ออุณหภูมิ,3 กันกระแทกและการสั่น
สะเทือน4 และไม่เป็นอันตรายจากรังสีเอกซ์5
>>รับประกันการใช้งาน — มั่นใจได้ว่าการ์ดของคุณได้รับการรับ
ประกันตลอดอายุการใช้งาน พร้อมบริการทางเทคนิคฟรี มั่นใจได้
เต็มที่กับแบรนด์ Kingston ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายใน
ฐานะผู้นำ�ด้านการผลิตหน่วยความจำ�อิสระของโลก

อุปกรณ์เสริม
FCR-MLG4 – MobileLite G4, USB 3.0 Card Reader
FCR-HS4 – USB 3.0 All-in-One Media Reader

เลขชิ้นส่วน Kingston
SD10VG2/16GB

รายละเอียดทางเทคนิค

SD10VG2/32GB

>>ความจุ6 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

SD10VG2/64GB

>>ประสิทธิภาพ อ่าน 45MB/s ultra high-speed bus I (UHS-I)

SD10VG2/128GB

7

>>ขนาด 24 x 32 x 2.1 มม.
>>ฟอร์แมต F AT32 (SDHC 16GB-32GB);
exFAT (SDXC 64GB-128GB)
>>อุณหภูมิการทำ�งาน -13°F ถึง 185°F (-25°C ถึง 85°C)
>>อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40°F ถึง 185°F (-40°C ถึง 85°C)
>>แรงดันไฟฟ้า 3.3v
>>การรับประกัน8 ตลอดอายุการใช้งาน

1 การ์ด Class 10 เหล่านี้เหมาะสำ�หรับบันทึกวิดีโอ full HD แต่ไม่รองรับ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพ
นิ่งพร้อมกัน
2 รับรองมาตรฐาน IEC/EN 60529 IPX7 สามารถทนต่อการจุ่มในน้ำ�สูงสุด 30 นาที ที่ความลึก 1 ม.
3 ทนอุณหภูมิระหว่าง -25 °C ถึง 85 °C
4 ได้มาตรฐาน MIL-STD-883H, มาตรฐานการทดสอบทางการทหาร METHOD 2002.5
5 ป้องกันจากรังสีเอกซ์ตามมาตรฐาน ISO7816-1
6 ความจุที่แจ้งบางส่วนสำ�หรับไดรฟ์แฟลชใช้อ้างอิงสำ�หรับการฟอร์แมตไม่ใช่ความจุสำ�หรับใช้จัดเก็บ ข้อมูล
ที่แท้จริง ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำ�หรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่แจ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้จากคู่มือหน่วยความจำ�แฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ kingston.com/flashguide
7 ความเร็วอาจแตกต่างกันไปตามส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องและตัวอุปกรณ์
8 แฟลชการ์ดจาก Kingston ออกแบบและทดสอบมาเพื่อให้รองรับการทำ�งานกับผลิตภัณฑ์ใช้งานทั่วไป
ในตลาด แนะนำ�ให้ติดต่อ Kingston โดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสต่าง ๆ สำ�หรับ OEM หรือรูป
แบบการใช้งานเฉพาะที่นอกเหนือจากการใช้งานมาตรฐานทั่วไป ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานได้จากคู่มือสำ�หรับหน่วยความจำ�แฟลชที่ kingston.com/flashguide
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