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KARTU HIGH-ENDURANCE microSD

Rekam tanpa gangguan dengan kartu memori performa tinggi & tahan lama
Kartu High-Endurance microSD Kingston dibuat untuk tahan terhadap program
perekaman intensif seperti kamera pengintai rumah & profesional, kamera
dashboard mobil, dan kamera tubuh. Dengan kemampuan merekam dan
memutar video tanpa gangguan hingga selama 24 jam setiap hari1, microSD ini
dijamin akan menangkap semua rekaman terpenting yang Anda butuhkan dalam
kualitas Full HD 1080p. Kartu High-Endurance microSD dirancang dan diuji untuk
digunakan dalam kondisi ekstrem serta cukup tahan lama untuk terlindungi dari
suhu ekstrem, benturan, air, dan X-ray2. Kartu High-Endurance microSD Kingston
tersedia dalam kapasitas 32GB-128GB serta dilengkapi garansi tiga tahun,
dukungan teknis gratis, dan keandalan Kingston® yang tak perlu diragukan lagi.

›› Perekaman yang andal
setiap saat1
›› Performa tinggi serta
kemampuan merekam
yang lancar
›› Tahan lama dalam
kondisi ekstrem
›› Menghemat biaya
penyimpanan cloud bulanan
dengan merekam secara lokal
lainnya >>

KARTU HIGH-ENDURANCE microSD
FITUR/KEUNGGULAN
Pengawasan Tanpa Henti — Perekaman setiap saat
untuk sistem pengawasan profesional1.
Rekaman yang mulus tanpa gangguan serta dapat
diandalkan — Entah berada dalam perjalanan atau
bersantai di rumah Anda sendiri, Kartu High‑Endurance
microSD Kingston dijamin akan merekam video hingga
ribuan jam di kamera dashboard mobil atau kamera
keamanan rumah Anda1.

Performa tinggi serta kemampuan merekam yang
lancar — Rekam dan transfer file video berkualitas
Full HD dengan kecepatan baca/tulis hingga
95/45 MB/dtk3.
Tahan lama dalam kondisi ekstrem — Dirancang
serta diuji untuk tahan terhadap benturan, tahan air,
tahan suhu, dan terlindungi dari X-ray2.

SPESIFIKASI
Kapasitas4
32GB, 64GB, 128GB
Performa3
kecepatan UHS-I U1 Kelas 10 A1
32GB & 64GB – kecepatan baca 95 MB/dtk dan kecepatan
tulis 30 MB/dtk
128GB – kecepatan baca 95MB/dtk dan kecepatan tulis 45MB/dtk
Jam operasi
26,9 ribu jam
(perekaman sepanjang hari dengan garansi selama 3 tahun)
Dimensi
11mm x 15mm x 1mm

NOMOR KOMPONEN KINGSTON
High-Endurance
SDCE/32GB
SDCE/64GB
SDCE/128GB

Suhu operasi
-25°C hingga 85°C
Garansi
3 tahun, gratis dukungan teknis

1. Berdasarkan konten video yang direkam dalam resolusi Full HD (1920×1080) pada dukungan video 13 Mbps
dengan kompresi video.
2. Besertifikasi IEC/EN 60529 IPX7 untuk perlindungan terhadap perendaman air terus-menerus hingga 30 menit
dan kedalaman hingga 1 meter. Tahan pada suhu antara -25°C hingga 85°C, berdasarkan metode standar militer
MIL-STD-883H, METHOD 2002.5. Terlindungi dari paparan X-ray berdasarkan panduan ISO7816-1.
3. Kecepatan dapat bervariasi tergantung konfigurasi host dan perangkat.
4. Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan Flash digunakan untuk pemformatan dan
fungsi lainnya sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas sebenarnya yang
tersedia untuk penyimpanan data akan kurang dari yang tercantum pada produk. Untuk informasi lebih lanjut,
silakan baca panduan memori Flash Kingston di kingston.com/flashguide.
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