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Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

Ogromna pojemność,
 niewiarygodna szybkość.

 Ze względu na niezawodną współpracę i  łatwy w  użyciu format standard 
SD najlepszy wybór dla klientów. Kolejna generacja kart pamięci SD, 
format SDXC (Secure Digital Extended Capacity), jeszcze mocniej wpisze 
się w  cyfrowy styl życia, łącząc wysoką przepustowość i  dużą pojemność 
potrzebną do przechowywania zawartości multimedialnej, takiej jak filmy 
wysokiej rozdzielczości, zbiory zdjęć i muzyka.

 Nowy standard kart pamięci SDXC zapewnia do 2  terabajtów pamięci 
i zwiększoną szybkość zapisu/odczytu interfejsu SD z maksymalną szybkością 
przesyłania danych rzędu 104MB/s dziś i 300MB/s w przyszłości. Zwiększona 
pojemność i  szybkość interfejsu kart SDXC pozwoli w  pełni wykorzystać 
możliwości kamer i aparatów cyfrowych dzięki zdjęciom seryjnym i wyższym 
rozdzielczościom nagrywanych filmów. Nowe karty umożliwią również 
szybsze przesyłanie danych z kart i na karty.

 Karta Kingston® SDXC jest oparta na standardzie kart pamięci SDA (Secure 
Digital Association) i  jest zgodna ze standardem bardzo szybkiej magistrali 
UHS-I. Magistrala UHS-I nadzoruje funkcje zapisu i odczytu z dużą szybkością. 
6 klasa szybkości gwarantuje minimalną szybkość przesyłania danych rzędu 
6MB/s, co spełnia wymogi zapisu danych na karcie SDXC w zastosowaniach 
takich jak nagrywanie filmów, gdzie konieczny jest nieprzerwany zapis 
danych. 

 Dzięki ogromnej pojemności 64GB i  szybkości odczytu do 15MB/s i zapisu 
do 35MB/s karta doskonale nadaje się do przechowywania i  nagrywania 
filmów w wysokiej rozdzielczości HD, zdjęć wysokiej rozdzielczości lub zdjęć 
w formacie RAW na urządzeniach z obsługą hosta SDXC.†

 Karta SDXC UHS-I Class 6 jest objęta wieczystą gwarancją i  zapewnia 
legendarną niezawodność, z której słynie firma Kingston. 
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f U N K C J E / Z a l E T Y

 >Wydajność — 100X – zapis z szybkością do 15MB/s 
 >Kompatybilność — z urządzeniami, które są hostami 
SDXC; brak zgodności z urządzeniami/czytnikami z obsługą 
standardowego formatu SD i standardu SDHC 
 >Zgodność — ze specyfikacją organizacji SD Card Association
 >Bezpieczeństwo — wbudowany przełącznik zabezpieczenia 
przed zapisem zapobiega przypadkowej utracie danych
 >Gwarancja — wieczysta gwarancja i bezpłatna pomoc 
techniczna
 > System plików — exFAT

D a N E  T E C H N I C Z N E

 >Pojemności2 64GB3

 >Wymiary 24mm x 32mm x 2,1mm
 >Waga 2,5g 
 >Klasa szybkości Klasa 6: minimalna szybkość przesyłania 
danych 6MB/s
 > Tryb interfejsu magistrali SDR50
 > Temperatura (użytkowanie) od -25°C do 85°C
 > Temperatura przechowywania od -40°C do 85°C 

N U M E R  K aTa l O G O W Y  f I R M Y
K I N G S T O N

SD6A/64GB

SDXC

  †Kompatybilność karty i hosta
  Karty SDXC mają takie samy wymiary jak karty SD lub SDHC, ale można ich używać tylko z urządzeniami 

SDXC, takimi jak cyfrowe aparaty fotograficzne lub kamery. Nie są one kompatybilne wstecznie z 
interfejsem SDHC lub standardowego formatu SD. Aby określić, czy urządzenie SDXC jest kompatybilne, 
należy poszukać logo SDXC na urządzeniu, opakowaniu, w instrukcji obsługi lub innych informacjach 
otrzymanych od producenta. W przypadku korzystania z  kart SDXC do przesyłania plików w  systemach 
operacyjnych Windows®* system plików exFAT jest dostępny w  systemie Microsoft Windows 7, 
Windows Vista® (dodatek SP1 lub nowszy) i  Windows XP (dodatek SP2 lub nowszy i  aktualizacja exFAT). 

 1 Skontaktuj się z  producentem komputera, aby upewnić się, że gniazdo SD w  komputerze jest kompatybilne 
z  kartami SDXC i  dostępny jest sterownik SDXC. Kompatybilny z  SDXC sterownik gniazda SD można pobrać 
z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft.

 2 Uwaga: Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash jest używana do obsługi formatowania i innych 
funkcji, co powoduje jej niedostępność do celów przechowywania danych. Z  tego względu rzeczywista 
pojemność urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej 
informacji zamieszczono w przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy Kingston, dostępnym pod adresem 
kingston.com/flash_memory_guide.

 3 Karty 64GB mogą wymagać zaktualizowanych sterowników urządzeń. Informacje na temat wymagań zawiera 
dokumentacja
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