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> 45MB/s okuma ve 10MB/s yazma  
Class 10 UHS-I hızları

> Küçük biçim katsayısı

> En zorlu ortamlarda bile fotoğraflarınızı ve 
videolarınızı koruyacak şekilde dayanıklı

> 16GB-256GB arası kapasiteler

Kingston’ın microSDHC/microSDXC Class 10 UHS-I kartı, 45MB/s okuma 

ve 10MB/s yazma Class 10 UHS-I hızlar içermektedir ve fotoğraflardan 

hareket halindeki çocuklar ve evcil hayvanlar gibi her türlü görüntüye 

kadar çekim yapan fotoğrafçılar için idealdir. Aynı zamanda sinema kalitesi 

HD (1080p) video1 için idealdir ve Class 4 karta kıyasla çekimler arasındaki 

tamponlama süresini azaltır.

Piyasadaki en küçük SD kart olan microSDHC/microSDXC Class 10 UHS-I 

birçok tablet, akıllı telefon ve aksiyon kamerası için standart genişletilebilir 

saklama seçeneğidir. Aynı zamanda standart boyutta SDHC/SDXC destekli 

cihazlar için isteğe bağlı SD kart adaptörüyle birlikte kullanılabilir.

Aşırı koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış bu çok yönlü kart, su 

geçirmez2, sıcaklığa3 darbelere/titreşime4 ve X-ışınlarına5 karşı korumalı 

olduğu test edilmiştir. 16GB ile 256GB arasındaki kapasiteleri ile 

gereksinimlerinize uygun doğru kartı kolayca bulabilir ve binlerce yüksek 

çözünürlüklü fotoğraf ve saatler süren videolar6 için yer sağlayabilirsiniz.

Küçük, dayanıklı bir kartta UHS-I hızlar.

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>
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Suya dayanıklı2

Darbelere ve titreşime  
karşı dayanıklı4

Sıcaklığa dayanıklıdır3

Havaalanlarındaki X-ışınlarına 
karşı korumalıdır5
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ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

 >UHS-I arayüzü — microSDHC/microSDXC Class 10 UHS-I, sinema 

kalitesinde HD video (1080p) ve hareket halindeki nesnelerin 

(çocuklar, evcil hayvanlar, vb.) fotoğraflarını çekmek için idealdir.

 >Kapasite aralığı — Gereksinimlerinizi karşılamak için Kingston 

microSDHC ve microSDXC kartları, 16GB-256GB kapasitelerde 

sunulmaktadır.

 >Dayanıklı — Bu çok yönlü kart, su geçirmez2, sıcaklığa3, darbelere/

titreşime4 ve X-ışınlarına5 karşı korumalı olduğu test edilmiştir. Böylece 

fotoğraflarınızın, videolarınızın ve diğer önemli dosyalarınızın zorlu 

ortamlarda korunacağı konusunda içiniz rahat olabilir. 

 >Genişletilmiş mobil saklama alanı — Bu kullanışlı kartla Android 

cihazınızın kullanılabilir saklama alanını arttırın. Artık desteklenen 

cihazlarda daha fazla fotoğraf, video ve film saklayabilirsiniz.

Teknik özellikler

 >Kapasiteler7 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

 >Performans8 45MB/s okuma, Class 10, UHS-I: 10MB/s minimum veri 

transfer oranı

 >microSD Boyutları 11mm x 15mm x 1mm

 > SD Adaptörü Boyutları 24mm x 32mm x 2,1mm

 >Biçimlendirme FAT32 (microSDHC 16GB–32GB); exFAT (microSDXC  

64GB–256GB)

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

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

 >Voltaj 3,3V

 >Garanti ömür boyu

1 Class 10 kartlar HD video kaydı içindir ancak aynı anda video ve fotoğraf çekimini desteklememektedir.

2 1 metre derinlikteki suyun altında 30 dakikaya kadar sürekli olarak durması durumunda koruma için 
IEC/EN 60529 IPX7 onaylıdır.

3 -25°C - 85°C arası sıcaklıklara dayanabilir.

4 MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 askeri standart test yöntemini temel almaktadır.

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

6 Kayıt süresi ve resim sayısı cihaz üreticisine göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için kingston.
com/storage sayfasına gidin.

7 Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu 
nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi 
ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresinden 
ulaşabileceğiniz Kingston Flash Kılavuzu’na bakın.

8 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.
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OPSIYONEL AKSESUARLAR

FCR-MLG4 – MobileLiteG4, USB 3.0 Kart Okuyucu
FCR-HS4 – USB 3.0 Hepsi Bir Arada Ortam Okuyucu
FCR-MRG2 – USB microSD Okuyucu

SDC10G2/16GB

SDC10G2/32GB

SDC10G2/64GB

SDC10G2/128GB

SDC10G2/256GB

Yalnızca kart (SD adaptörü dahil değildir):
SDC10G2/16GBSP

SDC10G2/32GBSP

SDC10G2/64GBSP

SDC10G2/128GBSP

SDC10G2/256GBSP

PARÇA NUMARALARI


