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เก็บภาพกิจกรรมการผจญภัยต่าง ๆ
ได้ครบทุกอารมณ์
Kingston microSD Action Camera UHS-I U3 (Ultra High-Speed Bus, Speed
Class 3) มีประสิทธิภาพในการทำ�งานที่โดดเด่น (อ่าน 90MB/s และเขียน
45MB/s) สามารถเก็บภาพความประทับใจ ทั้งกิจกรรมกีฬาไปจนถึงช่วงเวลาที่
สำ�คัญต่าง ๆ microSD Action Camera UHS-I U3 มีฟอร์มแฟคเตอร์ในขนาดที่
เหมาะสม ใช้ได้กับกล้องถ่ายภาพส่วนใหญ่ หรือแม้แต่กล้อง GoPro® และโด
รน ไม่ว่าจะเป็นภาพขี่จักรยานเลอะโคลนในทะเลทราย ภาพการไต่ยอดเขา
เอเวอร์เรสต์ หรือการบันทึกภาพกิจกรรมผ่านโดรนของคุณ microSD Action
Camera UHS-I U3 ออกแบบให้มีความทานทน สามารถติดตัวไปกับคุณได้ทุก
ที่ ปลอดภัยได้กับการ์ดเอนกประสงค์ที่กันน้ำ�1 ทนต่อแรงกระแทกและการสั่น
สะเทือน2 ทนต่อรังสีเอ็กซ์เรย์3 และทนต่ออุณหภูมิ4 พร้อมทุกการใช้งานแม้
ท่ามกลางพายุที่รุนแรง
อัพโหลดข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งกว่า ความเร็วในการเขียนข้อมูลที่สูงขึ้นสำ�หรับ
การถ่ายภาพต่อเนื่องในโหมดเบิร์ส ความเร็วในการเขียนข้อมูลแบบต่อเนื่องที่
สูงกว่า มั่นใจได้ว่าข้อมูลวิดีโอจะมีความสมบูรณ์โดยไม่มีปัญหาเรื่องการกระ
ตุก ช่วงความจุระหว่าง 16GB ถึง 64GB5 ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพ 4K หรือ 240 เฟรม
ต่อวินาที การ์ดก็มีพื้นที่มากเพียงพอสำ�หรับเก็บภาพกิจกรรมการผจญภัยต่าง
ๆ ของคุณ ใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำ�หรับการ์ด SD เพื่อ
ให้สามารถเปิดดูภาพผ่านมีเดียรีดเดอร์ โน้ตบุ๊ก หรือ PC ได้อย่างรวดเร็ว

> ประสิทธิภาพที่โดดเด่นสำ�หรับเก็บภาพ
ความประทับใจทั้งหมดที่มี
> ขนาดที่เหมาะสม

กันน้ำ�1

> ทนทานสำ�หรับนำ�ติดตัวไปได้ทุกที่

ทนต่อการกระแทกและ
การสั่นสะเทือน2

> ความจุ 16GB-64GB - เพียงพอสำ�หรับเก็บ
ภาพกิจกรรมผจญภัยทั้งหมดที่มี

สามารถทนต่อรังสี
เอ็กซ์เรย์ในสนามบิน3
ทนต่ออุณหภูมิ4

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูได้จากด้านหลัง >>

microSD Action Camera UHS-I U3
คุณสมบัต/ิ ข้อดี
>>ออกแบบมาสำ�หรับกล้องจับภาพเคลือ
่ นไหวและโดรน — ถ่ายวิดโี อ
ได้ดว้ ยความเร็วสูงสุด 30 เฟรมต่อวินาทีแบบ 4K หรือ HD ขนาด 240 เฟรม
ต่อวินาทีผา่ นกล้อง GoPro® ซึง่ เป็นกล้องบันทึกภาพเคลือ
่ นไหวของโดรน
เพือ
่ ให้คณ
ุ ไม่พลาดในทุก ๆ วินาทีของการผจญภัยใหม่ ๆ สำ�หรับคุณ
>>ทนทานสำ�หรับทุกกิจกรรมการผจญภัย — กันน้�ำ 1 ทนต่อแรงกระแทก
และการสัน
่ สะเทือน2 ทนรังสีเอ็กซ์เรย์3 และทนต่ออุณหภูม4ิ เพือ
่ ให้
สามารถใช้ได้แม้ในสภาพแวดล้อมทีเ่ ลวร้าย
>>พืน
้ ทีม
่ ากเพียงพอตลอดทริปการเดินทางของคุณ — ไม่วา่ จะ
เป็นการบันทึกภาพ 4K หรือแบบ 240 เฟรมต่อวินาที การ์ดมีพน
้ื ทีเ่ พียงพอ
สำ�หรับเก็บทุก ๆ ช่วงวินาทีทส
่ี �ำ คัญของคุณ
>>ประสิทธิภาพระดับสูงสุด — การ์ดรุน
่ นีม
้ ี Ultra High-Speed Bus, Speed

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

Class 3 ความเร็วในการอ่าน 90MBs และเขียน 45MB/s อ่านได้เร็วกว่า 9
เท่าและเขียนได้เร็วกว่า 4.5 เท่าเมือ
่ เทียบกับการ์ด SD มาตรฐาน Class 10
มาตรฐานทางเทคนิคเผยแพร่ใหม่ลา่ สุดของ SD Association รับประกัน
ประสิทธิภาพการทำ�งานของUHS-I U3 อย่างน้อย 30MB/s แบนด์วธ
ิ ดัง
กล่าวมากพอสำ�หรับบันทึกข้อมูลและเปิดเล่นวิดโี อ 4K โดยไม่ตด
ิ ขัด
>>รับประกันการใช้งาน — รับประกันตลอดอายุการใช้งาน7 มัน
่ ใจได้ภาย
ใต้แบรนด์ทไ่ี ด้รบ
ั การยอมรับอย่างกว้างขวางพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

เฉพาะการ์ด (ไม่มีอะแดปเตอร์ SD จัดมาให้):
SDCAC/16GBSP
SDCAC/32GBSP
SDCAC/64GBSP

อุปกรณ์เสริม
FCR-MLG4 – MobileLite G4, USB 3.0 Card Reader
FCR-HS4 – USB 3.0 All-in-One Media Reader

รายละเอียดทางเทคนิค
>>ความจุ5 16GB, 32GB, 64GB
>>ประสิทธิภาพการทำ�งาน6 อ่าน 90MB/s เขียน 45MB/s
มาตรฐาน UHS-I Speed Class 3 (U3)
>>ขนาดของ microSD 11 x 15 x 1 มม.
>>ขนาดอะแดปเตอร์ SD 24 x 32 x 2.1 มม.
>>ฟอร์แมต FAT32 (microSDHC 16GB–32GB), exFAT (64GB)
>>อุณหภูมิในการใช้งาน -25°C ถึง 85°C
>>อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40°C ถึง 85°C
>>แรงดันไฟฟ้า 3.3V
>>การรับประกัน7 ตลอดอายุการใช้งาน

		GOPRO, HERO, โลโก้ GOPRO และโลโก้ GoPro Be a Hero เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ GoPro, Inc.
1 รับรองมาตรฐาน IEC/EN 60529 IPX7 สามารถทนต่อการแช่ในน้ำ�สูงสุด 30 นาทีที่ความลึกไม่เกิน 1 เมตร
2 ได้มาตรฐาน MIL-STD-883H, มาตรฐานการทดสอบทางการทหาร METHOD 2002.5
3 รองรับมาตรฐาน ISO 7816-1 สำ�หรับการป้องกันการแผ่รังสีเอ็กซ์เรย์ 0.1 Gy ทั้งสองด้านของการ์ด
4 ทนอุณหภูมิระหว่าง -25 °C ถึง 85 °C
5 ความจุที่ได้แจ้งไว้บางส่วนสำ�หรับแฟลชไดร์ฟใช้อ้างอิงสำ�หรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ไม่ใช่ความจุสำ�หรับการจัดเก็บข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำ�หรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อย
กว่าที่ได้แจ้งไว้ในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำ�แฟลชเมมโมรี่ของ
Kingston ที่ kingston.com/flashguide
6 ความเร็วอาจแตกต่างกันไปตามการกำ�หนดค่าของโฮสและตัวอุปกรณ์
7 แฟลชการ์ดจาก Kingston ออกแบบและทดสอบมาเพื่อให้รองรับการทำ�งานกับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งาน
ทั่วไปในท้องตลาด แนะนำ�ให้ติดต่อ Kingston โดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสต่าง ๆ สำ�หรับ OEM
หรือรูปแบบการใช้งานเฉพาะที่นอกเหนือจากการใช้งานตามมาตรฐานทั่วไป ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งานได้จากคู่มือสำ�หรับหน่วยความจำ�แฟลชที่ kingston.com/flashguide
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