
Kingston 128GB micSDXC 100R A1 C10 Card+ADP

Code:
FMCKI5484630

Vendor code:
SDCS2/128GB

EAN code:
740617298703

128 GB, microSDXC, Class 10, UHS-I, 3.3 V, SD adapter
Krachtige prestaties, snelheid en duurzaamheid

De Canvas Select Plus microSD van Kingston is compatibel met Android-apparaten en levert prestaties van A1-
klasse. De kaart biedt een hogere snelheid en verschillende capaciteiten tot 512 GB* om apps sneller te laden en
foto's en video's vast te leggen. De Canvas Select Plus microSD levert krachtige prestaties, snelheid en
duurzaamheid waar u op kunt vertrouwen bij het maken en ontwikkelen van foto's met een hoge resolutie of het
vastleggen en bewerken van Full HD-video's. Kingston Canvas kaarten zijn onder de zwaarste omstandigheden
getest op duurzaamheid, dus u kunt uw kaart overal mee naartoe nemen in het vertrouwen dat uw foto’s, video’s en
andere gegevens beschermd zijn. Beschikbaar met levenslange garantie.

- UHS-I snelheidsklasse 10 tot 100 MB/s**
- Geoptimaliseerd voor gebruik met Android-apparaten
- Capaciteit tot 512 GB*
- Duurzaam
- Levenslange garantie

* Een deel van de vermelde capaciteit op een flashgeheugen is bedoeld voor formattering en andere functies en is
daarom niet beschikbaar voor gegevensopslag. Daardoor is de werkelijk beschikbare capaciteit voor
gegevensopslag kleiner dan wat op de producten wordt vermeld. Ga voor meer informatie naar de
Flashgeheugengids van Kingston op kingston.com/flashguide.

** Snelheid kan variëren op grond van de hardware, software en het gebruik van de host.



Eisen aan de omgeving

Temperatuur bij opslag -40 - 85 °C

Temperatuur, in bedrijf -25 - 85 °C

Energie

Geheugen voltage 3.3 V

Geheugen

Capaciteit 128 GB

Flash memory klasse Klasse 10
Intern geheugentype UHS-I

Leessnelheid 100 MB/s

Ondersteunde bestandsystemen exFAT

Schrijfsnelheid 85 MB/s
Soort flashgeheugen MicroSDXC

UHS-snelheidsklasse Class 1 (U1)

Videosnelheidsklasse V10

Gewicht en omvang

Breedte 11 mm

Diepte 15 mm
Hoogte 1 mm

Kenmerken

Compatibele besturingssystemen Android
Kleur van het product Zwart

Veiligheidsfunties Schokbestendig, Bestand tegen trillingen,
Röntgenbestendig

Verpakking

Aantal per verpakking 1 stuk(s)
Geheugenadapter meegeleverd SD


