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> 4K ya da 2K video için etkileyici UHS-I 
Speed Class 3 performansı

> D-SLR ve D-SLM fotoğraf makineleri ve 4K 
video kameralarla kullanmak için idealdir

> 256GB’a varan yüksek kapasiteler, binlerce 
fotoğraf ve saatlerce HD video saklar 

Kingston® SDHC/SDXC UHS-I U3 Flash kartlarla daha hızlı performansa geçin. 

90MB/s okuma ve 80MB/s yazma gibi yüksek hızlarıyla standart Class 10 SD 

kartlara göre 9 kat daha hızlı okur ve 8 kat daha hızlı yazar. SD Association’ın 

en son standart sürümü olan UHS-I U3’ü (Ultra High-Speed Bus, Speed Class 

3) karşılamaktadır. Bu standart, en az 30MB/s hız ve kesinti olmadan 4K2K 

videoları oynatmaya ve kaydetmeye yetecek bant genişliği sağlamaktadır.

Kullanıcılar Dijital Tek Lens Refleks (Digital Single Lens Reflex - D-SLR), Dijital 

Tek Lens Aynasız (D-SLM) fotoğraf makineleri ve video kameralar gibi yüksek 

performanslı makinelerde sinema kalitesinde Full HD (1080p), Ultra HD 

(2160p), 3D ve 4K2K videolar çekebilirler. Televizyon kayıtları ve canlı yayınlar 

için ideal olmanın yanı sıra dosyaları daha hızlı düzenlemenize olanak tanır ve 

özellikle USB 3.0 kart okuyucuları kullanırken çok daha yüksek karşıya yükleme 

süreleri sunar. Daha yüksek sürekli yazma hızı sayesinde, titremeleri önleyerek 

daha kaliteli videolar sunarken fotoğrafçıların sürekli çekim modunda çekim 

yapmalarına olanak tanır.

32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasitelerde sunulan SDHC/SDXC UHS-I 

U3, kullanıcıların kart değiştirmek zorunda kalmadan daha fazla video 

kaydetmelerini ve fotoğrafçıların yer sıkıntısı çekmeden RAW ya da JPEG gibi 

yüksek yoğunluklu görüntü dosyaları çekmelerini sağlar. 

SDHC/SDXC UHS-I U3 ömür boyu garantilidir, ücretsiz teknik desteğe sahiptir 

ve efsanevi Kingston güvenilirliğiyle desteklenmektedir.

SDHC/SDXC UHS-I U3 Kart

4K2K HD video çekmek için daha yüksek hız.

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

Darbelere ve titreşime karşı dayanıklı3

Suya dayanıklı1

Havaalanlarındaki X-ışınlarına  
karşı korumalıdır4

Sıcaklığa karşı dayanıklı2



BU BELGEDE ÖNCEDEN BİLDİRİLMEKSİZİN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.
©2017 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, USA. Tüm hakları saklıdır. Tüm ticari 
markalar ve tescilli ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.                                  TR   MKD-276.4

SDHC/SDXC UHS-I U3 Kart

KINGSTON PARÇA NUMARALARI

SDA3/32GB

SDA3/64GB

SDA3/128GB

SDA3/256GB

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

 >Çok yönlü — UHS-I özellikli olmayan cihazlarda kullanıldığında Class 
10 performansı

 >Uyumlu — SD Card Derneği spesifikasyonu 

 >Güvenli — dahili yazma koruması düğmesi kazara veri kaybını önler 

 >Uyumlu — SDHC ve SDXC sunucu cihazlarla; SDXC kartlar, standart 
SDHC özellikli cihazlar/okuyucularla uyumlu değildir

 >Dosya biçimi — FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB,  
128GB, 256GB)

 >Dayanıklı — İçinizin rahat olması için kart kapsamlı biçimde test 
edilmiştir ve su geçirmez,1 sıcaklığa dayanıklıdır,2 darbelere ve titreşime 
karşı dayanıklıdır3 ve X-ışınlarına karşı dayanıklıdır4

 >Garantili — ömür boyu garanti†

TEKNİK ÖZELLİKLER

 >Kapasite5 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

 >Boyutlar 24mm x 32mm x 2,1mm

 >Çalışma Sıcaklıkları -25°C ile 85°C arası

 > Saklama Sıcaklıkları -40°C ile 85°C arası

 >Voltaj 3,3v

 >Performans6 90MB/s okumaya ve 80MB/s yazmaya kadar,  

UHS-I Speed Class 3 (U3)

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  ISO7816-1 kurallarına göre X-ışınına maruz kalmaya karşı korumalıdır.

5  Flash depolama cihazında listelenen kapasitenin bir kısmı formatlama ve diğer fonksiyonlar için   
 kullanılır ve bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama  
 kapasitesi ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide  
 adresindeki Kingston Flash Bellek Rehberine gidin.

6  Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir. 

 †  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.

FCR-MLG4 – MobileLiteG4

FCR-HS4 – USB 3.0 Media Reader

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR


