
   Anılarınızı videoya çekmenizi daha  
önce hiç yaşamadığınız kadar kolaylaştırır. 
Gönümüzün yüksek tanımlamalı (HD - High Definition) video kayıt 
teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde giderek daha fazla dijital video 
kamera, HD video kaydı için miniDVD, kaset gibi eski biçimler yerine daha 
kullanışlı olan Flash kartları kullanacak şekilde tasarlanıyor. AVCHD gibi 
gelişmiş bir video sıkıştırma biçimi, dijital video kamera sahiplerinin, yüksek 
kapasiteli bellek kartlarından maksimum veri depolama kapasitesini elde 
etmesini sağlıyor. 

Kingston Technology, full HD, AVCHD, 1080i ve 1080p çekim yapmak 
için tasarlanmış bir dizi SDHC Video kartı sunuyor. Ürünleri kolayca ayırt 
edebilmeniz için etikette, kart üzerine kaç dakika video kaydedilebileceği 
gösteriliyor. Tatil, düğün, oğlunuzun ya da kızınızın spor etkinliği ya da 
herhangi bir etkinlik nedeniyle video çekerken, geniş veri depolama alanına 
sahip olmak, hiçbir anı kaçırmamanız için sürekli çekim olanağı anlamına 
gelmektedir.

Bir blog ya da podcast için daha kısa videolar çekiyor olsanız bile, SDHC Video 
Class 4 kartın videonuzu çabucak ve kolayca PC'nize yüklemesini sağlayan 
yüksek transfer hızını beğeneceksiniz. Eğer aynı zamanda fotoğraf çeken 
çift işlevli bir dijital video kameraya sahipseniz, SDHC Video kartı, çok sayıda 
fotoğraf ve dakikalarca video kaydı için yeterli alana sahiptir.

Kingston’ın SDHC Video kartı uzun kayıt süresi sunmaktadır ve 4GB, 8GB, 
16GB ve 32GB kapasitelerde satılmaktadır. Minimum 4 MB/saniye veri aktarım 
hızı garanti eden Class 4 hız derecelendirmesiyle tasarlannan kart, dijital 
video kameraların gereksinimlerine mükemmel uygunluktadır. Kartta video 
dosyalarını düzenlemek ve arşivlemek için kullanıcının karta bir ad yazmasına 
olanak sağlayan boş bir alan yer almaktadır.

Daha fazla güvenilirlik ve dayanıklılık için Kingston® katı hal SDHC Video bellek 
kartları, volatil olmayan bellek bileşenlerinden üretilmiştir ve yıpranabilecek 
ya da kırılabilecek hiçbir hareketli parça içermez.

Tüm kartlar ömür boyu garantilidir ve efsanevi Kingston güvenilirliğiyle 
desteklenmektedir.
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Özellikler/teknik özellikler arka kısımda >>
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Ö Z E l l İ K l E R / aVa N Ta J l a R

 >Uyumlu SD Card Derneği kart 2.00 spesifikasyonu 

 >Güvenli dahili yazma koruması düğmesi kazara veri kaybını önler 

 >Uyumlu SDHC sunucu cihazlarla; standart SD için etkinleştirilmiş 

cihazlarla/okuyucularla uyumlu değildir 

 >Dosya Biçimi FAT 32 

 >Garantili ömür boyu garantili

T E K N İ K  Ö Z E l l İ K l E R

 >Kapasite* 4GB, 8GB, 16GB**,  32GB**

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

 >Ağırlık (Kart) 0,09 ozs (2,5 g)

 >Yüksek Hız Sınıfı Derecesi Sınıf 4: 4 MB/s minimum veri 

transferi hızı

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

 >Ortam Sıcaklığı -40.00°F ila 85.00°F (-40°C ila 85°C) 

 >Voltaj 3,3v 
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K I N G s T O N  Pa R Ç a  N U M a R a l a R I

SDV/4GB

SDV/8GB

SDV/16GB

SDV/32GB

 * 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.

 ** 16GB ve 32GB kartlar, güncelleştirilmiş cihaz sürücüleri gerektirebilir. Gereksinimler için cihazın 
belgelerine bakın.
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