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Kingston 128GBmicroSDXC Endurance 95R/45W UHS-I

Code:
5253234

Vendor code:
SDCE/128GB

EAN code:
740617290141

128GB, UHS-I U1 Class 10, 11 x 15 x 1mm
Hoge prestaties en duurzaam, neem op met vertrouwen.
De High Endurance microSD kaart van Kingston is gebouwd voor schrijfintensieve toepassingen zoals beveiligingsen bewakingcamera's bij u thuis, dashcams en bodycams. Met tot wel 20.000 uur* naadloze opname en afspelen in
Full HD 1080p, zal het gegarandeerd kritieke opnames maken wanneer u dat het meeste nodig heeft. De microSD
kaart is ontworpen en getest voor gebruik in ruwe omstandigheden en is duurzaam genoeg om zichzelf te
beschermen tegen extreme temperaturen, schokken, water en röntgenstralen**. Kingston High Endurance microSD
kaarten zijn beschikbaar in 32GB-128GB capaciteiten en worden geleverd met een garantie van twee jaar, gratis
technische ondersteuning en de legendarische betrouwbaarheid van Kingston®.
- Duizenden uren betrouwbare opname*
- Hoge prestaties, naadloze opname
- Duurzaam in ruwe omstandigheden
- Bespaar op maandelijkse cloudopslagkosten door lokaal op te nemen
* Gebaseerd op interne testdata met 128GB capaciteit. Uren kunnen variëren afhankelijk van host-apparaat en
gebruik.
** IEC/EN 60529 IPX7-gecertificeerd voor bescherming tegen constante onderdompeling onder water tot wel 30
minuten en een diepte van tot wel 1 meter. Is bestand tegen temperaturen tussen -25°C en 85°C. Gebaseerd op de
testmethode MIL-STD-883H, METHODE 2002.5 conform militaire standaarden. Beveiligd tegen röntgenblootstelling
gebaseerd op ISO7816-1 richtlijnen.

Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf

-25 - 85 °C

Geheugen
Capaciteit

128 GB

Flash memory klasse

Klasse 10

Intern geheugentype

UHS-I

Leessnelheid

95 MB/s

Schrijfsnelheid

45 MB/s

Soort flashgeheugen

MicroSD

UHS-snelheidsklasse

Class 1 (U1)

Gewicht en omvang
Breedte

11 mm

Diepte

15 mm

Hoogte

1 mm

Kenmerken
Certificering

FCC

Internationale veiligheidscode (IP)

IPX7

Kleur van het product

Zwart, Wit

Veiligheidsfunties

Schokbestendig, Temperatuurbestendig,
Waterbestendig

Waterdicht tot

1m

Verpakking
Aantal per verpakking

1 stuk(s)

