
   Mobil hayatınızı hızlandırın. 
Cep telefonlarının bellek kapasitesini genişletmek için tasarlanan Kingston’s 

microSD kartları, günümüzün özellik açısından zengin, multimedya 

telefonları için ihtiyaç duyduğunuz çıkartılabilir veri depolama alanını 

sağlamaktadır. Bu çok yönlü kart, size daha fazla müzik, film, zil sesi, video 

klip ve oyun; arkadaşlarınızla, ailenizle ve iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz 

gerçek zamanlı video ve resimler; ayrıca e-postalar, yapılacak listeleri, telefon 

rehberleri ve diğer mobil uygulamalar için geniş alan sağlar.

Kingston® microSD bellek kartları, telefonlar arasında verilerin taşınması 

gerektiğinde de mükemmel çözümlerdir. Eğer servis değiştiriyorsanız ya 

da telefonunuzu değiştiriyorsanız, microSD, telefon listelerini, ayarları ya da 

zil seslerini kolayca transfer etmenizi sağlar. Çok küçük boyutu sayesinde 

telefonunuzdan çok az enerji çekerek telefonunuzun pil ömrünün daha uzun 

olmasını sağlar.  

Her Kingston microSD, Kingston MobileLite gibi ortam okuyucuları dahil 

olmak üzere SD özellikli cihazlarda tam boyutlu Secure Digital (SD) kart olarak 

kullanmak için kullanabileceğiniz bir SD adaptör ile birlikte kullanılabilir. 

Artık paylaşmak ya da basmak için resimleri birden fazla cihaz arasında 

taşıyabilirsiniz.

Evde, ofiste, havaalanında, İnternet kafede ya da okulda, mobil hayatınızın 

sizi götürdüğü yer her neresi olursa olsun, Kingston microSD kartlara 

güvenebilirsiniz. Tüm kartlar ömür boyu garantilidir ve efsanevi Kingston 

güvenilirliğiyle desteklenmektedir.
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Özellikler/teknik özellikler arka kısımda >>
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 > Standartlaştırılmış — SD kart standartlarına uygundur 

 >Çok yönlü — Birlikte verilen adaptör ile beraber tam boyda SD 

kart gibi kullanılabilir**

 >Birlikte çalıştırılabilir — SD adaptör ile SD yuvasıyla

 >Kolayca Taşınabilir — çok küçük tasarım 

 >Garantili 

        — ömür boyu garantili

T E K N İ K  Ö Z E l l İ K l E R

 >Kapasite* 2GB 

 >microSD Kart Boyutları  

0,43" x 0,59" x 0,039" (11mm x 15mm x 1mm)

 > SD Adaptörü Boyutları 

0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm)

 >Çalışma Sıcaklığı -13°F ila 185°F (-25°C ila 85°C)

 >Ortam Sıcaklığı -40°F ila 185°F (-40°C ila 85°C)

microsD

K I N G s T O N  Pa R Ç a  N U M a R a l a R I

SDC/2GB (SD adaptörlü)

SDC/2GBSP  
Yalnızca kart (SD adaptörü dahil değil)

SDC/2GB-2PIA 
İkili Paket (SD adaptörü dahil)

   * Flash bellekte belirtilen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve 
bu nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu yüzden, veri saklama için gerçekten kullanılabilecek 
kapasite ürünlerde belirtilenden daha azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flash_memory_guide 
adresindeki Kingston’ın Flash Bellek Rehberi'ne bakabilirsiniz.

 ** SDC/2GBSP ile birlikte SD adaptör verilmez.
  BU BELGEDE ÖNCEDEN BİLDİRİLMEKSİZİN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.
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