
Khiến việc lưu lại những kỷ niệm của bạn trên  
video trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Với sự tiên tiến của công nghệ ghi video có độ nét cao (HD) hiện nay, ngày 
càng nhiều máy quay video kỹ thuật số được thiết kế kèm thẻ Flash tiện lợi 
thay cho các định dạng cũ hơn như miniDVD hoặc băng để thu video HD. 
Định dạng nén video được cải thiện chẳng hạn như AVCHD cho phép máy 
quay video kỹ thuật số có được dung lượng lưu trữ tối đa từ các thẻ nhớ 
dung lượng cao. 

Kingston Technology hiện cung cấp dòng thẻ SDHC Video được thiết kế để 
thu đầy đủ HD, AVCHD, 1080i và 1080p. Để dễ tham khảo, nhãn cho biết số 
phút sẵn có để trữ video trên thẻ. Dù bạn đang quay video để lưu lại những 
kỷ niệm của kỳ nghỉ, lễ cưới hay trận đấu bóng đá của con trai hay con gái 
mình, việc có dung lượng lưu trữ thoải mái đồng nghĩa với việc quay liên tục 
nên bạn không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

Ngay cả khi bạn quay video ngắn hơn để cho lên blog hay podcast, bạn sẽ 
thấy tốc độ truyền nhanh của thẻ SDHC Video Class 4 tải lên nhanh chóng 
và dễ dàng video của bạn từ Máy tính Cá nhân (PC). Nếu bạn sở hữu chiếc 
máy quay video kỹ thuật số chức năng kép mà cũng chụp ảnh tĩnh, thẻ SDHC 
Video có chỗ trống cho rất nhiều ảnh tĩnh cùng với số phút ghi dành cho 
cảnh quay video.

Thẻ SDHC Video của Kingston® cung cấp thời gian ghi thoải mái và sẵn có ở 
các dung lượng 4GB, 8GB, 16GB và 32GB. Thẻ này có tốc độ định mức Class 
4, điều này đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 4MB/giây, khiến thẻ đáp 
ứng xuất sắc các nhu cầu về máy quay video kỹ thuật số và đầu đọc thẻ. Thẻ 
này có không gian trống nên người dùng có thể chỉ định thẻ sắp xếp và lưu 
trữ các tập tin video.

Để tăng độ tin cậy và độ bền, thẻ nhớ Video SDHC thể rắn của Kingston được 
xây dựng từ các linh kiện bộ nhớ không biến đổi và không có các bộ phận 
chuyển động mà có thể hao mòn hoặc gãy vỡ.

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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C Á C  Đ Ặ C  Đ I Ể M / L Ợ I  Í C H

 > Tuân thủ — với quy cách kỹ thuật thẻ 2.00 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; không tương thích với 

các thiết bị/thiết bị đọc hỗ trợ SD tiêu chuẩn 

 >Định dạng tệp — FAT 32 

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

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

 > Trọng lượng (Thẻ) 0,09 oz (2,5 g)

 >Mức Hạng (Class) Tốc Độ Cao Class 4: tốc độ truyền dữ liệu tối 

thiểu 4 MB/giây

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

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

 >Điện thế 3,3v 
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 * 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.

 ** Thẻ 16GB và 32GB có thể yêu cầu trình điều khiển thiết bị cập nhật. Tham khảo tài liệu về thiết bị 
để biết yêu cầu.
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