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Toshiba rozwija gamę produktów EXCERIATM o karty pamięci SD, MicroSD
oraz karty Compact Flash dla profesjonalnych fotografów
Nowe karty z klasą szybkości VPG 65 lub UHS 1 do przesyłu danych i nagrywania
wideo 4K lub Full HD.
Düsseldorf, Niemcy, 3 września 2015 r. — Toshiba Electronics Europe rozszerzyła ofertę
kart pamięci EXCERIATM o nowe karty Compact Flash (CF) oraz SD i microSD. Wszystkie
łączą dużą pojemność z dużymi szybkościami odczytu i zapisu, przez co doskonale nadają
się do nagrywania filmów w jakości Full HD.
Karta Compact Flash EXCERIA PROTM C501 jest dostępna z pojemnościami sięgającymi
128 GB i z interfejsem UDMA 7, który pozwala na osiąganie szybkości przesyłu danych do

167 MB/s. Jest zgodna ze standardem VPG 65[1], dzięki czemu umożliwia nagrywanie
filmów w jakości 4K i jest doskonała do zastosowań profesjonalnych. Karta ma maksymalną
szybkość zapisu 150 MB/s i maksymalną szybkość odczytu 160 MB/s.
Nowa, popularna rodzina produktów EXCERIA MicroSD M301 obejmuje trzy typy kart do
stosowania w telefonach komórkowych (M301-EA), aparatach i kamerach cyfrowych (M301EB) oraz w notebookach i tabletach (M301-EC). Karty te mają pojemność do 128 GB,
a szybkość odczytu do 48 MB/s. Wszystkie karty spełniają wymagania UHS dla klasy
szybkości 1 (U1) [2] i są w pełni zgodne ze standardowymi czytnikami kart microSD. Do serii
należy także adapter umożliwiający zachowanie zgodności z gniazdami SD UHS-I.
Wszystkie produkty z rodziny M301 są odporne na wstrząsy, wodę, temperaturę
i promieniowanie rentgenowskie[3].
Nowe karty SD EXCERIA N301 oferują szybkości odczytu do 48 MB/s, co pozwala zwykłym
użytkownikom na szybsze przesyłanie plików. Karty mają pojemności do 64 GB i są
skonstruowane z myślą o najnowszych aparatach i kamerach cyfrowych, dzięki czemu
zapewniają płynną rejestrację fotografii i wideo.
Przypisy:
[1] Zgodność z nowym standardem profilu Video Performance Guarantee (VPG 65).
[2] UHS, klasa szybkości 1. Min. szybkość zapisu 10 MB/s do rejestrowania sygnału wideo przez interfejsy UHS-I
oraz UHS-II.
[3] Odporność na wodę (zgodnie z IPX7), odporność na wstrząsy (pozytywny wynik testu upuszczenia z 5 m),
odporność na promieniowanie rentgenowskie (zgodnie z ISO7816-1), temperatura (środowisko pracy) -25°C do
85°C.
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