
Tốc độ nhanh hơn để chụp
ảnh và quay video HD liên tục hơn .
Kingston’s SDHC UltimateXX được thiết kế dành cho các nhiếp ảnh gia 
chuyên nghiệp, những người đam mê, người quay phim và đơn giản 
những người cần tốc độ chụp ảnh cao hơn.  Với thẻ nhớ này các người 
dùng có thể dễ dàng chụp ảnh liên tiếp và điều này không là thách thức 
do hạn chế về tốc độ  thẻ nhớ như trước đây.

Với tốc độ lên tới 60MB/s đọc và 35MB/s ghi, SDHCUltimateXX thực sự 
lý tưởng cho những những người sử dụng thiết bị số để chụp ảnh hoặc 
quay video chuyên nghiệp, giúp dễ dàng quay video HD và video 3D.  
Thẻ sử dụng công nghệ UHS-I, được thiết kế dành cho video trực tuyến. 
Thẻ có các loại dung lượng 8GB, 16GB và 32GB để ghi lên tới 320 phút* 
video HD.

Sử dụng thẻ Kingston’s SDHC UltimateXX cho máy ảnh kỹ thuật số và 
bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ các bức ảnh, cho dù bạn chụp nghệ sĩ trong 
buổi hoà nhạc hay chụp ảnh ở kỳ nghỉ ở Caribbean.

SDHC UltimateXX có chế độ bảo hành trọn đời và độ tin cậy nổi tiếng của 
Kingston®.
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 * Thời gian ghi thực tế sẽ khác nhau tuỳ vào kiểu máy ảnh, độ phân giải lựa chọn, cài đặt nén và nội dung được ghi. Một số thiết bị chủ có thể không 
hỗ trợ tất cả các dung lượng bộ nhớ Flash được liệt kê. Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết về dung lượng được hỗ trợ.

 ** 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.

  TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.

©2012 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan. All rights reserved.  
Các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. MKD-233VN
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 > Hiệu năng — 233X – lên tới 60MB/s đọc, và 35MB/s ghi
 > Nhanh — bus I tốc độ cực nhanh (UHS-I)
 > Tuân thủ — với quy cách kỹ thuật của Hiệp hội Thẻ SD
 > An toàn — tích hợp khoá bảo vệ ghi nhằm ngăn mất dữ liệu 
ngoài mong muốn
 > Tương thích — với các thiết bị chủ SDHC và SDXC; không 
tương thích với các đầu đọc/thiết bị hỗ trợ SD tiêu chuẩn
 > 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** 8GB, 16GB, 32GB
 > Kích thước 0,94" x 1,25" x 0,08"(24mm x 32mm x 2,1mm)
 > Trọng lượng 0,09oz (2,5g) 
 > Nhiệt độ Bảo quản -40°F đến 185°F (-40°C đến 85°C) 
 > Nhiệt độ Hoạt động -13°F đến 185°F (-25° C đến 85°C)
 > Điện thế 3,3V
 > Định dạng Tập tin FAT 32

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

SDHA1/8GB

SDHA1/16GB

SDHA1/32GB

SDHC UltimateXX UHS-I


