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คณุ สมบตั /ิ รายละเอยี ดทางเทคนคิ 
ดจู ากดา้ นหลงั  >>

microSDHC/SDXC

กันนํ้า1

กันกระแทกและการสั่นสะเทือน2

ทนต่ออุณหภูม4ิ4

สามารถทนต่อรังสีเอกซ์ใน
สนามบิน3

การ์ด ไมโครเอสดีเอชซี/เอสดีเอ็กซ์ซี ความจุระหว่าง 4-128 กิกะไบต์ ท่ี
พร้อม รองรับเพลง วิดีโอ ภาพและเกมได้มากกว่า - มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ท่ีคุณ ต้องการในโลกมือถือในปัจจุบัน การ์ดไมโครเอสดีเอชซีและไมโคร
เอสดี เอ็กซ์ซีช่วยให้คุณเต็มอิ่มกับโลกโมไบล์ได้อย่างไม่มีข้อจําากัด การ์ด
ไมโครเอ สดีเอชซี/เอสดีเอ็กซ์ซีของคิงส์ตันใช้ความเร็ว “คลาส” ที่รองรับ
การถ่ายโอน ข้อมูลข้ันตํา่าเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดกับอุปกรณ์ที่ใช้ ไมโครเอ
สดีเอชซี/เอสดี เอ็กซ์ซี

• คลาส4—อัตราการถ่ายโอนข้อมูลข้ันตํา่า4เมกะไบต์/วินาทีเหมาะอย่างย่ิง  
  สําาหรับกล้องอัตโนมัติ เคร่ืองเล่นเกมและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
  ท่ีรองรับเอสดีเอชซี

• คลาส10UHS-I—อัตราถ่ายโอนข้อมูลข้ันตํา่า10เมกะไบต์/วินาทีเหมาะ  
  สําาหรับการบันทึกวิดีโอเอชดี

ไมโครเอสดีและไมโครเอสดีเอ็กซ์ซี มีขนาดมาตรฐานเดียวกับการ์ดไมโคร
เอ สดีเอชซี ท่ีออกแบบมาให้สามารถทําางานได้ในระบบการ์ดเอสดีและต้อง
ใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ ไมโครเอสดีเอชซีหรือไมโครเอสดีเอ็กซ์ซีเท่านั้น สามารถ
ใช้ เป็นการ์ด SDHC/SDXC ขนาดปกติได้เมื่อใช้กับหัวต่อท่ีจัดมาให้*.* เพื่อ
ตรวจ สอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ ให้สังเกตโลโก้ ไมโครเอ
สดีเอชซี ไมโครเอสดีเอ็กซ์ซี หรือ เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกัน
ได้ ให้มองหา โลโก้ microSDXC หรือ SDHC/SDXC ท่ีอุปกรณ์โฮสต์ (เช่น 
โทรศัพท์ แท็บเล็ต และกล้อง)

ไม่ว่าคุณจะใช้งานอุปกรณ์พกพาใด คุณสามารถมั่นใจได้กับการ์ด 
microSDHC/SDXC จาก Kingstonี ของคิงส์ตัน การ์ดท้ังหมดผ่านการ
ทดสอบ แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมรับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ใช้ ใชป้ ระโยชนส์ งู สดุ จากโลกโมไบลข์ 
องคณุ
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microSDHC/SDXC

อุปกรณ์เสริม
FCR-MLG4 – MobileLite G4
FCR-HS3 – USB 3.0 Media Reader

คุณสมบัต/ิ ข้อดี
 > ได้มาตรฐาน — พร้อมกับข้อกําาหนดของสมาคมการ์ดเอสดี

 >ซ่ึงมีประโยชน์หลายอย่าง — เมื่อใช้งานร่วมกับหัวต่อ สามารถ 
ใช้งานกับการ์ดเอสดีเอชซี/เอสดีเอ็กซ์ซีขนาดใหญ่ได้

 >การรองรับการทําางาน — ทําางานร่วมกับอุปกรณ์โฮสต์ 
ไมโครเอ สดีเอชซี & ไมโครเอสดีเอ็กซ์ซี ไม่รองรับมาตรฐาน
อุปกรณ์ไมโคร เอสดี/รีดเดอร์ การ์ดไมโครเอสดีเอ็กซ์ซีไม่รองรับ
อุปกรณ์ไมโคร เอชซี/รีดเดอร์

 >ทนทาน — กันนํา้,1 กันกระแทก,2 ไม่เป็นอันตรายจากรังสีเอกซ์3 
และทนต่ออุณหภูมิได้ดี4 ทํา งานได้ดีแม้ในสภาพท่ีเลวร้าย

รายละเอียดทางเทคนิค
 >ความจุ* 4กิกะไบต์ 8กิกะไบต์ 16กิกะไบต์ 32กิกะไบต์ 
64กิกะไบต์ 128กิกะไบต์

 >ขนาดการด์ ไมโครเอสดเี อชซ/ี เอสดเี อก็ ซซ ์ 
11 x 15 x 1 มม. 

 >ขนาดหัวต่อเอสด ี24 x 32 x 2.1 มม.

 >พิกัดความเร็ว 
- คลาส4:อัตราการถ่ายโอนข้อมูลข้ันต่ําา4เมกะไบต์/วินาที  
- คลาส10ยูเอสเอช-ไอ:อัตราการถ่ายโอนข้อมูลขั้นตํา่า     
  10เมกะไบต์/วินาที

 >อุณหภูมิการทําางาน -25°เซลเซียส ถึง 85°เซลเซียส

 >อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40°เซลเซียส ถึง 85°เซลเซียส

 >การรับประกัน/บริการ ตลอดอายกุ ารใชง้ าน†บรกิ ารทางเท
คนคิ ฟร                

 * ความจทุ ีแ่จง้บางสว่นสาําหร บัไดรฟแ์ฟลชใชอ้า้งอ งิส าําหร บัการฟอรแ์มตหร อืฟ งักช์ ั น่อ ืน่ ๆ ไม ่ใชค่วาม
จสุ าําหร บัใชจ้ดั เก บ็ขอ้ม ลูท ีแ่ทจ้ร งิ ดงัน ั น้ความจทุ ีแ่ทจ้ร งิส าําหร บัจดัเก บ็ขอ้ม ลูอาจนอ้ยกวา่ท ีแ่จง้
ในตวัผล ติภณัฑ์ ด รูายละเอ ยีดเพ ิม่ เต มิได ้ เขา้ไปท ีค่ ูม่ อืหนว่ยความจาําแฟลชของค งิสต์นัท ี ่ kingston.
com/flashguide

** ไม่ไดจ้าําหนา่ยพรอ้มกบัห วัตอ่เอสด สี าําหร บั เอสด ซี 4ี/4ก กิะไบตเ์อสพ ี เอสด ซี 4ี/8จ บี เีอสพ ี เอ
สด ซี 4ี/16จ บี เีอสพ ี เอ สด ซี 4ี/32จ บี เีอสพ ี เอสด ซี 1ี0/4จ บี เีอสพ ,ี เอสด ซี 1ี0/8จ บี เีอสพ ,ี เอสด ี
ซ 1ี0/16จ บี เีอสพ ,ี เอสด ซี 1ี0/32จ บี เีอสพ ,ี เอสด ี ซ Xี10/64จ บี เีอสพ ี หร อื เอสด ซี Xี10/128จ บี เีอสพ ี

  † แฟลชการด์ค งิสต์นัออกแบบและทดสอบมาเพ ือ่ใหร้องร บัการทาํางานกบัผล ติภณัฑ์ใชง้านท ั ว่ไปในตลาด 
แนะนาําใหต้ ดิ ตอ่ค งิสต์นัโดยตรงเพ ือ่สอบถามเก ีย่วกบัโอกาสตา่ง ๆ ส าําหร บัโออ เีอ ม็ หร อืร ปูแบบการใช ้
งานเฉพาะท ีน่อกเหน อืจาก การใชง้านมาตรฐานท ั ว่ไป ตรวจสอบรายละเอ ยีดเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบัวตัถปุระสงค์
การใชง้านไดจ้ากค ูม่ อืส าําหร บัหนว่ย ความจาําแฟลชท ี  ่kingston.com/flashguide

 1 ร บัรองมาตรฐาน IEC/EN 60529 IPX7 สามารถทนตอ่การจ ุม่ในน ้ าํ ส งูสดุ 30 นาท ที ีค่วามล กึ ไมเ่ก นิ 1 ม. 
 2 ไดม้าตรฐาน MIL-STD-883H, มาตรฐานการทดสอบทางการทหาร METHOD 2002.5
 3 รองร บัมาตรฐาน ISO 7816-1 ตอ่ร งัส เีอกซเรย ์ 0.1 Gy ท ั ง้สองดา้นของการด์
 4 ทนอณุหภ มู ริะหวา่ง -25 °C ถ งึ 85 °C

SDC4/4GB – 4GB* microSDHC (Class 4)
SDC4/8GB – 8GB* microSDHC (Class 4)
SDC4/16GB – 16GB* microSDHC (Class 4)
SDC4/32GB – 32GB* microSDHC (Class 4)
SDC10/4GB – 4GB* microSDHC (Class 10)
SDC10/8GB – 8GB* microSDHC (Class 10)
SDC10/16GB – 16GB* microSDHC (Class 10)
SDC10/32GB – 32GB* microSDHC (Class 10)
SDCX10/64GB – 64GB* microSDXC (Class 10)
SDCX10/128GB – 128GB* microSDXC (Class 10) 

การ์ด เท่าน้ัน (ไม่มีหัวต่อเอสด)ี
SDC4/4GBSP – 4GB** microSDHC (Class 4)
SDC4/8GBSP – 8GB** microSDHC (Class 4)
SDC4/16GBSP – 16GB** microSDHC (Class 4)
SDC4/32GBSP – 32GB** microSDHC (Class 4)
SDC10/4GBSP – 4GB** microSDHC (Class 10)
SDC10/8GBSP – 8GB** microSDHC (Class 10)
SDC10/16GBSP – 16GB** microSDHC (Class 10)
SDC10/32GBSP – 32GB** microSDHC (Class 10)
SDCX10/64GBSP – 64GB** microSDXC (Class 10)
SDCX10/128GBSP – 128GB** microSDXC (Class 10)
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