
Büyük saklama alanı,
 olağanüstü hız.
 SD standardı, birçok cihazda güvenilir biçimde çalışma ve kolay kullanılabilir 

biçimi ile tüketicilerin en çok tercih ettiği türlerden biridir. Yeni nesil SD Bellek 
Kartı olan SDXC (Secure Digital Extended Capacity) biçimi, yüksek bant 
genişliği ve yüksek tanımlamalı (HD) video, fotoğraf koleksiyonları ve müzik 
gibi içerik açısından zengin uygulamaların saklanması için gereken taşınabilir 
bellek kapasitesini bir araya getirerek dijital yaşam biçimini önemli ölçüde 
geliştirecektir.

 Yeni SDXC bellek kartı standardı 2 terabayta kadar depolama alanı ve şimdilik 
104MB/s, gelecekte ise 300MB/s'ye varan maksimum transfer hızı sağlayan 
gelişmiş SD arayüzü okuma/yazma hızları sunmaktadır. Geniş bellek kapasitesi 
ve arttırılmış arayüz hızı ile SDXC, sürekli çekim ve yüksek çözünürlükte 
film kaydı gibi dijital fotoğraf makinelerinin ve video kameraların tam 
potansiyelinin kullanılmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda kartla ilgili cihaz 
arasında yüksek veri transferi hızı da sağlamaktadır.

 Kingston® SDXC kart, SDA (Secure Digital Association) Bellek Kartı Standardını 
temel almaktadır ve Ultra High Speed veri yolu (UHS-1) ile uyumludur. UHS-
1 veri yolu, çok hızlı okuma/yazma işlevini kontrol eder. Class 6 derecesi, 
kesintisiz veri kaydının kritik olduğu video kaydı gibi uygulamalar için SDXC 
kartının veri kaydı gereksinimlerini karşılayan en düşük 6 MB/s veri aktarım 
hızını garanti etmektedir. 

 Çok büyük 64GB kapasite ve 15MB/s'ye varan yazma hızlarıyla bu kart, SDXC 
destekli cihazlarda, HD yüksek tanımlamalı video, yüksek çözünürlüklü ya da 
RAW fotoğraflar çekmek ve bunları saklamak için idealdir.†

 SDXC UHS-1 Class 6, ömür boyu garanti ve efsanevi Kingston güvenilirliği ile 
sunulmaktadır. 
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  †Sunucu Cihaz ve Kart Uyumluluğu
  SDXC kartlar, SD ya da SDHC kartlarla aynı fiziksel biçime sahiptirler ancak yalnızca dijital fotoğraf makineleri 

ya da video kameralar gibi SDXC sunucu ürünlerle birlikte kullanılabilir. SDHC ya da standart SD arayüzleriyle 
geriye doğru uyumlu değillerdir. Sunucu ürünün SDXC uyumlu olduğunu kontrol etmek için sunucu ürün, paket, 
kullanma kılavuzu ya da üreticinin verdiği diğer bilgilerde SDXC logosuna bakın. SDXC kartları Windows® işletim 
sistemlerinde dosya aktarımında kullanırken exFAT file dosya sisteminin, Microsoft Windows 7, Windows Vista® 
(SP1 ya da sonrası) ve Windows XP'de (exFAT güncelleştirmeli SP2 ya da sonrası) kullanılabileceğini unutmayın. 

 1 Bilgisayarınızdaki SD yuvasının SDXC kartlarla uyumlu olduğunu onaylamak ve SDXC sürücüsü olup olmadığını 
öğrenmek için PC üreticinizle görüşün. SD yuvası için uyumlu SDXC sürücüsü, Microsoft Download Center web 
sitesinden indirilebilir.

 2 Not: 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/flash_memory_guide adresindeki Kingston’ın Flash 
bellek rehberine bakınız.

 3 64GB kartlar, güncelleştirilmiş cihaz sürücüleri gerektirebilir. Gereksinimler için cihazın belgelerine bakın.
BU BELGEDE ÖNCEDEN BİLDİRİLMEKSİZİN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR. 
©2012 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 ABD. Her hakkı saklıdır. 
Tüm ticari markalar ve kayıtlı ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.  MKD-232TR
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 >Performans — 100x − 15MB/s'ye varan yazma 
 >Uyumlu — SDXC sunucu cihazlarla; SDHC ve standart SD 
özellikli cihazlar/okuyucularla uyumlu değildir 
 >Uyumlu — SD Card Derneği kart spesifikasyonu
 >Güvenli — dahili yazma koruması düğmesi kazara veri kaybını 
önler
 >Garantili — ömürboyu garantili
 >Dosya Sistemi — exFAT

T E K N İ K  Ö Z E l l İ K l E R

 >Kapasiteler2 64GB3

 >Boyutlar 0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)
 >Ağırlık 0,09 oz (2,5 g) 
 > Sınıf Derecesi Sınıf 6: 6MB/s minimum veri transferi hızı
 >Veri Yolu Arayüzü Modu SDR50
 >Çalışma Sıcaklıkları -13°F ila 185°F (-25°C ila 85°C)
 > Saklama Sıcaklıkları -40°F ila 185°F (-40°C ila 85°C) 

K I N G S T O N  Pa R Ç a  N U M a R a S I

SD6A/64GB

SDXC


