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Performans ve kapasite yeniden tanımlandı.
Kingston Technology’nin Secure Digital High Capacity (SDHC) bellek kartları,
en yeni SD Association teknik şartnamelerine tam olarak uyumludur. Yüksek
kaliteli dijital fotoğraf makineleri, video kameraları ve diğer kişisel elektronik
cihazların hafıza gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış performans sınıfı
SD bellek kartlarıdır.
8GB kapasitelerden başlayan SDHC kartlar, veri depolama için daha fazla
kapasite ve FAT 32 dosya biçimlerini destekleyen optimize kayıt performansı
sunmaktadır. Ayrıca Kingston’ın SDHC kartları, SDHC cihazlarla en iyi
performans için 4MB/s en az veri transfer hızı sunan Sınıf 4 olarak bilinen hız
“sınıf” değerleri kullanmaktadır.

Suya dayanıklı1

Sıcaklığa karşı dayanıklı2

SD kartlarla boyut olarak aynı olmasına karşın SDHC kartları farklı
tasarlanmışlardır ve yalnızca SDHC ve SDXC cihazlar tarafından
tanınmaktadırlar. Uyumluluğu garanti etmek için kartlarda ve cihazlarda (ör.
fotoğraf makinesi, video kamera vs.) SDHC logosu arayın.
Daha fazla güvenilirlik ve dayanıklılık için katı hal SDHC bellek kartları,
volatil olmayan bellek bileşenlerinden üretilmiştir ve yıpranabilecek ya
da kırılabilecek hiçbir hareketli parça içermez. Tüm kartlar yüzde 100 test
edilmiştir ve ömür boyu garantilidir.

Darbelere ve titreşime karşı dayanıklı3

Havaalanlarındaki X-ışınlarına karşı
korumalıdır4

Özellikler/teknik özellikler arka kısımda >>

Consumer SDHC Class 4 Card
ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR
>>Uyumlu — SD Card Derneği spesifikasyonu
>>Güvenli — dahili yazma koruması düğmesi kazara veri kaybını önler
>>Uyumlu — SDHC ve SDXC sunucu cihazlarla; standart SD için
etkinleştirilmiş cihazlar/okuyucularla uyumlu değildir
>>Dayanıklı — Içinizin rahat olması için kart kapsamlı biçimde test
edilmistir ve su geçirmez,1 sıcaklıga dayanıklıdır,2 darbelere ve
titresime karsı dayanıklıdır3 ve X-ısınlarına karsı dayanıklıdır4
>>Dosya Biçimi — FAT32
>>Güvenilir — ömürboyu garantili, ücretsiz teknik destek

TEKNİK ÖZELLİKLER
>>Kapasiteler5 8GB, 16GB
>>Boyutlar 24 x 32 x 2,1 mm
>>Hız Sınıfı Derecesi
Class 4: 4MB/s minimum veri transferi hızı
>>Saklama Sıcaklıkları -40°F - 185°F (-40°C - 85°C)
>>Çalışma Sıcaklıkları -13°F - 185°F (-25°C - 85°C)
>>Voltaj 3,3V		

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
FCR-MLG4 – MobileLite G4, USB 3.0 Media Reader
FCR-HS4 – USB 3.0 Media Reader

KINGSTON PARÇA NUMARALARI
SD4/8GB
SD4/8GB-2P
SD4/16GB

1 1 metre derinlikteki suyun altında 30 dakikaya kadar sürekli olarak durması durumunda koruma için
IEC/EN 60529 IPX7 onaylıdır.
2 -25°C - 85°C arası sıcaklıklara dayanabilir
3 MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 askeri standart test yöntemini temel almaktadır.
4 Kartın her iki yüzünden 0,1 Gy X-ray radyasyona karşı ISO 7816-1 onaylı koruma.
5 Flash bellekte belirtilen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve
bu nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu yüzden, veri saklama için gerçekten kullanılabilecek
kapasite ürünlerde belirtilenden daha azdır. Daha fazla bilgi için, kingston.com/flashguide
adresindeki Kingston’ın Flash Bellek Rehberine bakabilirsiniz.
6 Sınıf 10 kartlar HD video kaydı içindir ancak aynı anda video ve fotoğraf çekimini
desteklememektedir.
7 Kingston Flash Kartlar, piyasadaki tüketici sınıfı ürünlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve
test edilmiştir. Her türlü OEM olanakları ve standart gündelik tüketici kullanımının ötesindeki özel
kullanım uygulamaları için doğrudan Kingston ile iletişim kurmanız önerilmektedir. Kullanım şekli
ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kingston.com/flashguide adresindeki Kingston Flash Bellek
Rehberine bakın.
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