
Dışarıdayken daha fazlasını çekmek için daha 
yüksek hız.
Kingston SDCA10 Class 10 UHS-I (Ultra High-Speed Bus, Speed Class 1) 
microSDHC kartı, 90MB/s okuma ve 45MB/s yazma hızları sunmaktadır; standart 
Class 10 microSDHC/SDXC kartlara göre 9 kat daha hızlı okur ve 4,5 kat daha hızlı 
yazar. UHS-I U1 teknolojisi, kullanıcıların telefonlarında tam HD video, 3D video 
ve gerçek zamanlı yayınları kesinti olmadan ve sürekli görüntü çekebilmesini 
sağlar. Yüksek sürdürülebilir yazma hızları, titremeyi azaltarak video bütünlüğünü 
sağlarken, özellikle Kingston USB 3.0 kart okuyucuları ile daha hızlı transferler 
sayesinde kullanıcının işini daha kısa sürede bitirmesine olanak tanır.

16GB ve 32GB kapasitelerdeki SDCA10 Class 10 UHS-I, kullanıcıların kart 
değiştirmeden daha fazla video kaydetmesini sağlar. 32GB'lık bir karta 80 dakikalık 
48 Mbps video, 28 tane sıkıştırılmış MP4 videosu ya da 8.302 taneye kadar MP3 
dosyası sığabildiğinden film koleksiyonlarını ve müzik kütüphanelerini gittiğiniz 
her yere yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

Bu çok yönlü kart su geçirmezdir,1 darbelere ve titreşime karşı dayanıklıdır,2 
x-ışınlarına karşı dayanıklıdır3 ve sıcaklığa karşı dayanıklıdır.4 Fotoğrafçılar, aksiyon 
fotoğrafçılığında ve zorlu ya da dengesiz koşullarda kartı kullanırken kendilerini 
rahat hissedebilirler.

Akıllı telefon, tablet ve küçük-format fotoğraf makinesi kullanıcıları, microSDHC 
makinelerle uyumlu ve microSD-özellikli cihazlar ve okuyucularla uyumlu 
olmayan SDCA10 Class 10 UHS-I card tarafından sunulan daha yüksek veri 
aktarma hızlarından ve performans avantajlarından yararlanabilirler. Kingston 
MobileLite G3 ya da USB 3.0 Media Reader gibi bir UHS-I destekli okuyucu ile 
eşleştirerek kartınızın performansını en iyi şekilde değerlendirin. Ömür boyu 
garantilidir, ücretsiz teknik desteğe sahiptir ve efsanevi Kingston® güvenirliği ile 
sunulmaktadır.

 >Kesintisiz resim ya da HD video çekmek için 
etkileyici UHS-I hızları
 >Veriye aç uygulamalar ve HD video kaydı için 
32GB'a varan kapasite
 >Mobil cihazlar, tabletler ve küçük-format 
fotoğraf makineleri için ideal
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Özellikler/teknik özellikler arkada >>
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 >Performans — UHS-I hızlar —90MB/s okuma ve 45MB/s yazma 

ile daha yüksek dosya aktarımı hızı, sürekli çekim ve video kaydı 

 >Dayanıklı — su geçirmez,1 darbeye dayanıklı ,2 X-ışınlarına karşı                                                                    

dayanıklıdır3 ve sıcaklığa karşı dayanıklıdır4 zorlu ortamlarda bile                                                                  

yüksek performans gösterir

 >Çok yönlü — UHS-I özellikli olmayan cihazlarda kullanıldığında 

Class 10 performansı

 > Esnek — SD adaptör ile beraber tam boyda SDHC/SDXC kart 

gibi kullanılabilir.

 >Uyumlu — microSDHC ve microSDXC sunucu cihazlarla; 

standart microSD özellikli cihazlarla/okuyucularla uyumlu 

değildir; microSDXC kartları microSDHC özellikli cihazlar/

okuyucularla uyumlu değildir

 >Dosya biçimi — FAT32 (microSDHC 16GB-32GB), exFAT 

(microSDXC 64GB)

 >Garantili  — ömür boyu garanti, ücretsiz teknik destek

T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R

 >Kapasiteler116GB, 32GB, 64GB

 >Performans2 90MB/s okuma, 45MB/s yazmaya hızı, UHS-I Speed 

Class 1 (U1)    

 >microSDHC Kartı Boyutları 11mm x 15mm x 1mm

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

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

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

 >Voltaj 3,3V

SDCA10 Class 10 UHS-I microSDHC

K I N G S T O N  PA R Ç A  N U M A R A L A R I

SDCA10/16GB

SDCA10/32GB

SDCA10/64GB

Yalnızca kart (SD adaptörü dahil 

değildir): 

SDCA10/16GBSP

SDCA10/32GBSP

SDCA10/64GBSP

İsteğe bağlı aksesuarlar 

FCR-MLG3 – MobileLiteG3

FCR-HS3 – USB 3.0 Media Reader

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

2 MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 askeri standart test yöntemini temel almaktadır.
3 Kartın her iki yüzünden 0,1 Gy X-ray radyasyona karşı ISO 7816-1 onaylı koruma.
4 -25 °C - 85 °C arası sıcaklıklara dayanabilir
5   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.

6   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’ın Flash Bellek 
Rehberine gidin.

7   Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.
BU BELGEDE ÖNCEDEN BİLDİRİLMEKSİZİN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.
©2015 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Tüm hakları 
saklıdır. Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin mülküdür.    MKD-286.4TR


