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> Uchwyć najdrobniejszy szczegół każdej 
przygody dzięki niesamowitej wydajności

> Odpowiedni rozmiar karty

> Wzmocniona konstrukcja przystosowana 
do ciężkich warunków

> Pojemności od 16 do 64 GB – wystarczająca 
do zarejestrowania całej przygody

Karta microSD Action Camera UHS-I U3 (ultra szybka magistrala, klasa szybkości 

3) udostępnia niesamowitą wydajność (odczyt 90 MB/s i zapis 45  MB/s) 

pozwalającą uchwycić szczegóły wszystkich przeżyć, od ekstremalnych 

sportów, po ekstremalnie ważne wydarzenia. Rozmiar karty jest przystosowany 

do większości kamer sportowych zgodnych z kartami microSD UHS-I U3, kamer 

GoPro® i dronów. Konstrukcja karty microSD Action Camera UHS-I U3 jest 

wystarczająco mocna, aby być niezwodnym towarzyszem każdego miłośnika 

przygód, np. podczas terenowej jazdy po pustyni, wspinaczki na Mount Everest 

lub nagrywania filmu z drona. Pewność użytkownika podnoszą cechy tej 

wszechstronnej karty, jej wodoszczelność1, odporność na wstrząsy i drgania2, 

promieniowanie rentgenowskie3 oraz zmienne temperatury4 gwarantujące, że 

karta i dane na niej przetrwają większość burz i huraganów. 

Wyższa szybkość przesyłania i zapisu umożliwia wykonywanie zdjęć 

seryjnych, a niezmiennie wysoka prędkość zapisu zapewnia integralność 

wideo, zwiększając jego płynność. Dostępne pojemności od 16 GB do 64 GB5 

oferują wystarczającą ilość miejsca na zarejestrowanie najdrobniejszych 

szczegółów przeżywanych przygód w formacie 4K lub 240 klatek na sekundę. 

Zastosowanie opcjonalnego adaptera karty SD umożliwia szybkie i wygodne 

przeglądanie zapisów z kamery w czytniku multimedialnym, notebooku lub 

komputerze stacjonarnym. 

Nie przegap żadnej przygody.

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

Karta microSD Action Camera UHS-I U3

Wodoodporność1

Odporność na  
wstrząsy i drgania2

Odporność na  
zmienne temperatury4

Zabezpieczenie przed 
promieniowaniem rentgenowskim 
stosowanym na lotniskach3
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CECHY I ZALETY

 >Zaprojektowana z myślą o kamerach sportowych i dronach 

— Pozwala nagrywać filmy z prędkością do 30 klatek na sekundę 

w rozdzielczości 4K lub filmy HD z prędkością 240 klatek na sekundę 

za pomocą kamer sportowych, GoPro® i dronów, aby zachować każdą 

sekundę ekscytujących przygód.

 >Przygotowana na każdą przygodę — Wodoszczelna1,  

odporna wstrząsy2, promieniowanie rentgenowskie3 i zmienne 

temperatury4 – nie zawiedzie nawet w najtrudniejszych warunkach.

 >Dość miejsca na całą wyprawę — Niezależnie od tego, czy format 

to 4K czy 240 klatek na sekundę, pojemność karty nie przeszkodzi 

w utrwaleniu każdej chwili.

 >Błyskawiczne przesyłanie danych — Kartę wyposażono w 

ultraszybką magistralę, umożliwiającą przesyłanie danych z 

prędkościami Speed Class 3 – odczyt 90 MB/s i zapis 45 MB/s – czyli 

9 razy szybszy odczyt i 4,5 raza szybszy zapis niż w standardowych 

kartach SD Class 10. Najnowsza wersja specyfikacji organizacji SD 

Association UHS-I U3 gwarantuje wydajność na poziomie co najmniej 

30 MB/s oraz przepustowość wystarczającą do niezakłóconego 

nagrywania i odtwarzania wideo 4K. 

 >Gwarancja — Wieczysta gwarancja7, legendarna niezawodność, 

bezpłatna pomoc techniczna.

DANE TECHNICZNE

 >Pojemności5 16GB, 32GB, 64GB

 >Wydajność6 odczyt 90 MB/s, zapis 45 MB/s,  

klasa szybkości UHS-I 3 (U3)

 >Wymiary microSD 11 mm x 15 mm x 1 mm

 >Wymiary adaptera SD 24 mm x 32 mm x 2,1 mm

 > System plików FAT32 (microSDHC 16GB–32GB), exFAT (64GB)

 > Temperatura pracy od -25°C do 85°C

 > Temperatura przechowywania od -40°C do 85°C

 >Napięcie 3,3V

 >Gwarancja7 wieczysta

  GOPRO, HERO, logo GOPRO i logo GoPro Be a Hero są znakami towarowymi lub zarejestrowanym 
znakami towarowymi firmy GoPro, Inc.

1 Certyfikat IPX7 wg normy IEC/EN 60529 dotyczący zabezpieczenia przed ciągłym zanurzeniem 
w wodzie w czasie do 30 minut na głębokości do 1 metra.

2 Konstrukcja spełniająca wymogi militarnej standardowej metody testowania MIL-STD-883H, 
METHOD 2002.5.

3 Certyfikat ISO 7816-1 dotyczący zabezpieczenia przed promieniowaniem rentgenowskim w dawce 
0,1 Gy po obu stronach karty.

4 Odporność na temperatury od -25°C do 85°C.

5 Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash jest używana do obsługi formatowania 
i innych funkcji, co powoduje jej niedostępność do przechowywania danych. Z tego względu 
rzeczywista pojemność dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na 
produktach. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy 
Kingston dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.

6 Rzeczywista szybkość zależy od parametrów i konfiguracji urządzenia.

7 Karty pamięci flash firmy Kingston są projektowane i testowane z myślą o kompatybilności ze 
standardowymi urządzeniami klasy konsumenckiej. W przypadku zastosowań OEM lub innych 
odbiegających od standardowego użytkowania konsumenckiego produktu należy kontaktować 
się bezpośrednio z firmą Kingston. Więcej informacji na temat przeznaczenia produktu znajduje się 
w poradniku dotyczącym pamięci flash dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.
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AKCESORIA OPCJONALNE

FCR-MLG4 – czytnik kart pamięci USB 3.0 MobileLite G4
FCR-HS4 – uniwersalny czytnik nośników pamięci USB 3.0

SDCAC/16GB 
SDCAC/32GB 
SDCAC/64GB 
 

TYLKO KARTA (BEZ ADAPTERA SD W ZESTAWIE):
SDCAC/16GBSP 
SDCAC/32GBSP
SDCAC/64GBSP

NUMERY KATALOGOWE


