
Sắp xếp hợp lý hóa cuộc sống di động của bạn. 
Được thiết kế nhằm mở rộng dung lượng bộ nhớ của điện thoại di động, 

thẻ microSD của Kingston® cung cấp bộ lưu trữ có thể tháo rời mà bạn cần 

cho điện thoại di động đa phương tiện, giàu tính năng hiện nay. Thẻ đa năng 

này cung cấp cho bạn chỗ trống để lưu trữ thêm nhiều âm nhạc, phim, nhạc 

chuông, video clip và trò chơi; video thời gian thực và ảnh để chia sẻ với bạn 

bè, gia đình và đồng nghiệp; cộng thêm email, lịch, danh sách các việc cần 

làm, danh bạ điện thoại và các ứng dụng di động khác.

Thẻ nhớ microSD của Kingston cũng là giải pháp hoàn hảo khi cần chuyển 

dữ liệu giữa các điện thoại. Nếu bạn đang thay đổi dịch vụ hoặc nâng cấp 

thiết bị cầm tay của mình, thẻ microSD cho phép bạn dễ dàng chuyển các 

danh sách, thiết lập hoặc nhạc chuông điện thoại. Kích thước siêu nhỏ của 

thẻ tiêu thụ rất ít năng lượng từ thiết bị cầm tay, đem lại cho bạn tuổi thọ pin 

điện thoại dài hơn.  

Mỗi thẻ Kingston microSD đều có thể kết hợp với adapter SD**,  mang đến 

cho bạn sự tiện lợi để sử dụng thẻ đó như một thẻ Kỹ thuật số An toàn (SD) 

có kích thước đầy đủ trong các thiết bị được kích hoạt SD, bao gồm đầu đọc 

media chẳng hạn như MobileLite của Kingston. Bây giờ bạn có thể chuyển 

ngay ảnh giữa nhiều thiết bị khác nhau để chia sẻ và in.

Ở nhà, ở văn phòng, ở sân bay, ở quán cà phê Internet hay ở trường 

học— dù thế giới di động đưa bạn tới đâu — hãy tin tưởng vào thẻ 

microSD của Kingston. Tất cả thẻ đều được hỗ trợ bởi chế độ bảo hành 

suốt đời và độ tin cậy nổi tiếng của Kingston.
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Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>
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 >Được chuẩn hóa — phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật cho 

thẻ SD 

 > Linh hoạt — khi được kết hợp với adapter kèm theo, có thể 

được sử dụng như thẻ SD có kích thước đầy đủ**

 >Có khả năng tương tác — với khe cắm SD qua adapter SD

 > Siêu di động — mức sử dụng năng lượng cực thấp 

 >Được bảo đảm — bảo hành trọn đời, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 >Dung lượng* 2GB 

 >Kích thước Thẻ microSD  

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

 >Kích thước Adapter SD  

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

 >Nhiệt độ Hoạt động -13°F đến 185°F (-25°C đến 85°C)

 >Nhiệt độ Bảo quản -40°F đến 185°F (-40°C đến 85°C)

microsD

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

SDC/2GB (có adapter SD)

SDC/2GBSP  
Chỉ có thẻ (không bao gồm adapter SD)

SDC/2GB-2PIA 
Bộ Sản phẩm Đôi (bao gồm adapter SD)

   * Một phần dung lượng bản kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức 
năng khác và do vậy không dùng để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng hiện có thực tế để lưu trữ 
dữ liệu thấp hơn dung lượng được liệt kê trên các sản phẩm.  
Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/
flash_memory_guide.

 ** Adapter SD không được bao gồm cùng SDC/2GBSP
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