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Industrial Temperature microSD UHS-I จาก Kingston รองรับอุณหภูมิการ
ทำางานที ่-40°C ถึง 85°C จึงทำาให้เหมาะสำาหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ด้วย
การมีพิกัดของอุณหภูมิการทำางานที่สูงจึงทำาให้สามารถทนต่อความร้อนใน
ทะเลทรายและในสถานการณ์การทดสอบและตรวจวัดที่ซึ่งการ์ด microSD รุ่น
มาตรฐานอาจทำางานล้มเหลว นอกจากนี้ด้วยการมีพิกัดของอุณหภูมิการทำางาน
ที่ต่ำาจึงทำาให้สามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศแบบเยือกแข็งที่ซึ่งอุปกรณ์อาจ
ต้องอยู่ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน ด้วยการมีอัตราการเสียบใช้งานที่สูงจึง
ทำาให้เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับการใช้งานที่การ์ดจะต้องได้รับการเสียบเข้าและ
ถอดออกจากอุปกรณ์โฮสต์เป็นประจำา และนอกจากนี้ MLC NAND ยังช่วยให้
สามารถเขียนข้อมูลจำานวนมากไปยังการ์ดได้อีกด้วย

Kingston® ได้ทำาการทดสอบการ์ดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนทั้งในช่วงก่อนการผลิต
และช่วงที่กำาหนดคุณสมบัติขึ้นใหม่ การ์ดจะต้องผ่านการทดสอบวัฏจักรความ
ร้อน โดยมีช่วงของอุณหภูมิการทดสอบที่หลากหลายและสุดขั้ว; การทดสอบ
ในสภาวะความชื้นและอุณหภูมิต่าง ๆ, ซึ่งประกอบด้วยนับร้อยชั่วโมงของการ
ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความทนทานในช่วงของความชื้นต่าง ๆ; และการ
ทดสอบในห้องที่มีช่วงอุณหภูมิกว้าง นอกจากนี้การ์ดเหล่านี้ยังต้องผ่านการ
ทดสอบการกันน้ำา1 การทนต่ออุณหภูมิ2 การทนต่อแรงกระแทกและการสั่น
สะเทือน3 และทนต่อรังสีเอกซ์4 ดังนั้นคุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าภาพถ่าย วิดีโอ
และไฟล์สำาคัญอื่น ๆ ของคุณจะได้รับการปกป้อง

มาตรฐาน UHS-I Speed Class U1 รองรับความเร็วในการอ่านมากถึง 90MB/s 
และในการเขียนมากถึง 45MB/s การ์ดนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำาหรับงานที่ต้องการ
แบนด์วิธสูงขณะบันทึกชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ ่ความเร็วในการเขียนแบบต่อ
เนื่องที่สูงกว่าทำาให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความสมบูรณ์จากการลดความไม่ต่อ
เนื่องในการส่งผ่านข้อมูล และนอกจากนี้การ์ดยังมีเวลาในการอัพโหลดที่รวดเร็ว
กว่าเมื่อถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC การ์ด SD ที่เล็กที่สุด เป็นตัวเลือกหนึ่งของพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลแบบมาตรฐานที่สามารถขยายเพิ่มได้สำาหรับระบบ GPS, แท็บเล็ต, 
สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ระดับอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งมาพร้อมกับอะแดปเตอร์
ทำาให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์โฮสต์ SDHC/SDXC ขนาดมาตรฐาน

เหมาะสำาหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม
และในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูได้ท่ีด้านหลัง >>
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> การ์ดระดับอุตสาหกรรมที่เหมาะอย่างยิ่ง
สำาหรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน

> ผ่านการทดสอบอย่างถี่ถ้วนสำาหรับการใช้
งานทางอุตสาหกรรม

> มาตรฐาน UHS-I Speed Class U1

> ขนาดเล็ก
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รายละเอียดทางเทคนิค
 >ความจ5ุ 8GB, 16GB, 32GB

 >ประสิทธิภาพในการทำางาน6 UHS-I Speed Class 1 (U1) 
• 8GB: อ่าน 90MB/s และเขียน 20MB/s 
• 16GB-32GB: อ่าน 90MB/s และเขียน 45MB/s

 >ขนาดของ microSD 11 x 15 x 1มม.

 >ขนาดอะแดปเตอร ์SD 24 x 32 x 2.1มม. 

 >ฟอร์แมต FAT32 (microSDHC 8GB-32GB)

 >อุณหภูมิในการทำางานและการจัดเก็บ -40°C ถึง 85°C

 >แรงดันไฟฟ้า 3.3V

 >การทดสอบวัฏจักรความร้อน  โดยมีช่วงของอุณหภูมิการ
ทดสอบที่หลากหลายและสุดขั้ว

 >ผ่านการทดสอบในสภาวะที่มีความชื้นและอุณหภูมิต่าง ๆ 
อย่างจริงจังโดยผ่านการทดสอบหลายร้อยชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่า
จะสามารถทำางานได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงความชื้นต่าง ๆ 

 >การทดสอบในห้องที่มีช่วงอุณหภูมิกว้าง  ดำาเนินการทดสอบ
กับการ์ด SDCIT ทั้งหมดก่อนการผลิต

 >การรับประกัน7 5 5 ปี

 >คุณสมบัติการใช้งานระดับอุตสาหกรรม — อุณหภูมิการ
ทำางานของการ์ดอยู่ที่ -40°C ถึง 85°C ทำาให้เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับ
สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เพื่อให้มีความทนทาน การ์ดจะต้องผ่าน
มาตรฐานสำาหรับการเสียบใช้งานได้อย่างน้อย 10,000 ครั้ง

 >ผ่านการทดสอบสำาหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม — 
Kingston เลือกใช้การทดสอบที่มีช่วงอุณหภูมิที่กว้างและหลาก
หลาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้การ์ดในเชิง
อุตสาหกรรม

 >อินเทอร์เฟซ UHS-I — อินเทอร์เฟซ UHS-I ช่วยให้ความเร็วใน
การเขียนแบบต่อเนื่องที่สูงกว่า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความ
สมบูรณ์จากการลดความไม่ต่อเนื่องในการส่งผ่านข้อมูล

 >MLC NAND — MLC NAND ช่วยให้สามารถเขียนข้อมูลที่มีจำานวน
มากไปยังการ์ดได้

คุณสมบัต/ิข้อดี

1 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN 60529 IPX7 ซึ่งสามารถทนต่อการแช่ในน้ำาได้สูงสุด 30 นาทีที่ความ
ลึกไม่เกิน 1 เมตร

2 ทนอุณหภูมิได้ระหว่าง -40 °C ถึง 85 °C

3 ป้องกันจากรังสีเอกซ์ตามมาตรฐาน ISO7816-1

4 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 7816-1 สำาหรับการป้องกันรังสีเอกซเรย์ 0.1 Gy ทั้งสองด้านของการ์ด

5 บางส่วนของความจุที่ได้แจ้งไว้สำาหรับแฟลชไดร์ฟใช้อ้างอิงสำาหรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ และ
ไม่ใช่ความจุสำาหรับการจัดเก็บข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำาหรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่
ได้แจ้งไว้ในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำาแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ 
kingston.com/flashguide

6 ความเร็วอาจแตกต่างกันไปตามการปรับตั้งโฮสและอุปกรณ์

7 แฟลชการ์ดจาก Kingston ออกแบบและทดสอบมาเพื่อให้รองรับการทำางานกับผลิตภัณฑ์ใช้งานทั่วไป
ในตลาด แนะนำาให้ติดต่อ Kingston โดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสต่าง ๆ สำาหรับ OEM หรือรูป
แบบการใช้งานเฉพาะที่นอกเหนือจากการใช้งานมาตรฐานทั่วไป ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานได้จากคู่มือสำาหรับหน่วยความจำาแฟลชที่ kingston.com/flashguide

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

SDCIT/8GB
SDCIT/16GB
SDCIT/32GB
 

เฉพาะการ์ด (ไม่มีหัวต่อ SD):
SDCIT/8GBSP
SDCIT/16GBSP
SDCIT/32GBSP

หมายเลขชิ้นส่วน


