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Висока продуктивність і надійність, безперервний запис
Карта пам’яті High Endurance microSD від Kingston розроблена для використання 
у пристроях з інтенсивним записом даних, зокрема у професійних або 
домашніх камерах відеоспостереження, відеореєстраторах або боді-камерах. 
З безперервним записом в режимі 24/7 і відтворенням відео у форматі Full 
HD 1080p1гарантується збереження найважливіших записів, коли вони дійсно 
потрібні. Карта пам’яті High-Endurance microSD розроблена та випробувана для 
використання в суворих умовах експлуатації, демонструючи високу стійкість до 
екстремальних температур, ударів, дії води й рентгенівського випромінювання2. 
Карти пам’яті High Endurance microSD від Kingston представлені у варіаціях 
ємності від 32 до 128 ГБ і супроводжуються 3-річною гарантією, безкоштовною 
технічною підтримкою та легендарною надійністю Kingston®.

далі >>

 › Надійний запис  
у режимі 24/71

 › Висока продуктивність, 
безперервний запис

 › Стійкість до суворих у 
мов експлуатації

 › Економія на щомісячній 
платі за хмарне зберігання 
завдяки запису відео 
в локальне сховище
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Безперервне відеоспостереження — Запис у режимі 24/7  
для професійних систем відеоспостереження1.

Безперервний і надійний запис — Незалежно від того, чи 
перебуваєте ви в дорозі або в зручній обстановці свого будинку, 
карта пам’яті High-Endurance microSD від Kingston гарантовано 
прийме тисячі годин відео з відеореєстратора або домашньої 
камери відеоспостереження1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЛИВОСТІ/ПЕРЕВАГИ

Висока продуктивність, безперервний запис —  
Швидкий запис і передача відеофайлів у форматі Full HD  
зі швидкістю зчитування/запису до 95/45 МБ/с3.

Стійкість до суворих умов експлуатації — Розроблена 
та випробувана на водонепроникність і стійкість до ударів, 
екстремальних температур і рентгенівського випромінювання2.

Ємність4

32, 64 і 128 ГБ

Продуктивність3

UHS-I U1 Speed Class 10 A1,  32 і 64 ГБ: 95 МБ/с для операцій 
зчитування та 30 МБ/с для операцій запису 
128 ГБ: 95 МБ/с для операцій зчитування та 45 МБ/с  
для операцій запису

Час роботи
26,9 тис. годин (запис у режимі 24/7 з 3-річною гарантією)

Габарити
11 x 15 x 1 мм

Робоча температура
від –25 до +85 °C

Температура зберігання 
від –40 до +85 °C

Гарантія
3-річна гарантія та безкоштовна технічна підтримка
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1. Для відео Full HD (1920×1080), знятого за 13 Мб/с із компресією відеопотоку.

2. Сертифікація за стандартом IEC/EN 60529 IPX7: підтверджений захист від тривалого занурення у воду 
до 30 хвилин на глибину до 1 м. Витримує температури в діапазоні від –25 до +85 °C. На основі методу 
випробувань військового стандарту IL-STD-883H, METHOD 2002.5. Захист від рентгенівського випромінювання 
відповідно до вимог стандарту ISO 7816-1.

3. Швидкість може залежати від налаштувань головного пристрою та виробу.

4. Певна частина зазначеного обсягу флешнакопичувача використовується для форматування та інших функцій, 
тому є недоступною для зберігання даних. Фактичний доступний для зберігання даних обсяг є меншим, аніж 
заявлений. Див. додаткову інформацію в посібнику Kingston із флешпам’яті на сторінці kingston.com/flashguide.
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