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Yüksek performanslı ve dayanıklı, güvenle kaydedin
Kingston High Endurance microSD Kartı, profesyonel ve ev izleme kameraları, araç 
kameraları ve vücut kameraları gibi yazma işlemi açısından yoğun uygulamalara 
dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 24/7 sorunsuz Full HD 1080p kayıt ve oynatma 
özellikli1 kart, en çok ihtiyaç duyduğunuzda kritik video kayıtlarının yapılmasını 
garanti eder. High-Endurance microSD kart, zorlu koşullarda kullanıma uygun 
biçimde üretilmiş ve test edilmiştir. Aşırı sıcaklıklara, darbelere, suya ve x-ışınlarına2 
karşı koruma sağlayacak kadar dayanıklıdır. Kingston High Endurance microSD 
Kartlar, 32GB-128GB kapasitelerde sunulmaktadır ve üç yıl garantiye ve efsanevi 
Kingston® güvenilirliğine sahiptir.

Daha fazla >>

 › 24/7 güvenilir kayıt1

 › Yüksek performans, 

sorunsuz kayıt

 › Zorlu koşullara karşı dayanıklı

 › Kamera üzerine kaydederek 

aylık bulut veri saklama alanı 

ücretlerinden tasarruf edin
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ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

Sürekli İzleme — Profesyonel izleme sistemleri için 
24/7 kayıt1.

Sorunsuz ve güvenli kayıt — İster yolda isterse evinizin 
konforunda olun Kingston High Endurance microSD 
Kart, araç kameranız ya da ev güvenliği kameranıza 
binlerce saat video kaydetmenizi sağlar1.

Yüksek performans, sorunsuz kayıt — 95/45MB/s’ye 
varan okuma/yazma hızları ile Full HD video dosyalarını 
kaydedin ve hızla aktarın3.

Zorlu koşullara karşı dayanıklı — Darbelere, suya, 
sıcaklığa ve x-ışınlarına karşı koruma sağlayacak şekilde 
üretilmiş ve test edilmiştir2.

TEKNIK ÖZELLİKLER
Kapasiteler4

32GB, 64GB, 128GB

Performans3

UHS-I U1 Speed Class 10 A1 
32GB ve 64GB – 95MB/s okuma ve 30MB/s yazma 
128GB – 95MB/s okuma ve 45MB/s yazma

Çalışma saat sayısı
26,9 bin saat (3 yıl garanti için 24/7 kayıt)

Boyutlar
11mm x 15mm x 1mm

Çalışma sıcaklığı
-25°C~85°C

Saklama sıcaklığı
-40°C~85°C

Garanti
3 yıl garanti
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1. Video sıkıştırmayı destekleyen 13 Mbps videoda kaydedilen Full HD (1920×1080) video içeriğini temel almaktadır.

2. 30 dakikaya ve 1 m derinliğe kadar sürekli suyun altında kalmaya karşı koruma için IEC/EN 60529 IPX7 sertifikalıdır. 
-25°C ile 85°C arası sıcaklıklara dayanıklıdır. MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 askeri standart test yöntemlerine göre. 
ISO7816-1 kurallarına göre X-ışınına maruz kalmaya karşı korumalıdır.

3. Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.

4. Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu nedenle, veri 
saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi ürünlerin üzerinde listelenenden
azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki Kingston’ın Flash bellek rehberine gidin.

PARÇA NUMARALARI

High-Endurance

SDCE/32GB

SDCE/64GB

SDCE/128GB




