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Toshiba, EXCERIATM Dizisine Profesyonel Fotoğrafçılar için SD, MicroSD
Bellek Kartları ve Kompakt Flash Kartlar Ekliyor
Yeni kartlar 4K veya Tam HD video kayıt veya transferi için ya VPG 65 ya da UHS 1
hız sınıfına dahil
Düsseldorf, Almanya, 3 Eylül 2015 – Toshiba Electronics Europe, EXCERIATM bellek
kartları dizisini genişletiyor. Yeni ürünler, bir Kompakt Flash (CF) kart ile SD ve MicroSD
kartlardan oluşuyor. Büyük kapasite ile yüksek okuma ve yazma hızlarını biraraya getiren
kartların hepsi tam HD video kayıt için ideal.
EXCERIA PROTM C501 Kompakt Flash kartın kapasitesi 128GB'a kadar, VPG 65[1]
standardına uygun ve saniyede 167MB hızına kadar veri transferi destekleyen bir UDMA 7

arabirim içeriyor. Bu nedenle kart, 4K video kaydı için uygun ve profesyoneller için ideal.
Kartın maksimum yazma hızı saniyede 150MB ve maksimum okuma hızı saniyede 160MB.
Yeni EXCERIA MicroSD M301 ürün ailesi 128GB düzeyine kadar kapasite ve saniyede
48MB düzeyine kadar okuma hızları sunuyor ve mobil telefonlarda (M301-EA), dijital
kameralarda (M301-EB) ve notebook ve tabletlerde (M301-EC) kullanım için üç karttan
oluşuyor. Kartların hepsi UHS hız sınıfı 1 (U1) [2] standardına uygun ve standart MicroSD
kart okuyucular ile tam uyumlu. Yeni kart dizisi ayrıca UHS-I SD yuvalarıyla uyumlu olmasını
sağlayan bir adaptör içeriyor. M301 ailesinin tüm üyeleri darbelere, suya, ısıya ve X-ray'e
karşı dayanıklı[3].
Yeni yüksek hızlı EXCERIA N301 SD kartlar saniyede 48MB düzeyine kadar okuma hızları
sunuyor ve kullanıcıların dosyaları daha hızlı aktarmasını sağlıyor. Depolama kapasitesi
64GB düzeyine kadar olan kartlar en yeni dijital kameralar için tasarlanmış olup sorunsuz
fotoğraf ve video çekimi sunuyor.
Notlar:
[1] Yeni Video Performance Guarantee (VPG 65) Profil Standardı ile uyumludur.
[2] UHS hız sınıfı 1. UHS-I &UHS-II arabirimlerine video kaydı için minimum yazma performansı saniyede 10MB.
[3] Su geçirmez (IPX7 ile uyumlu), darbelere karşı dayanıklı (5m düşürme testini geçmiştir), X-ray'e karşı
dayanıklı (ISO7816-1 ile uyumlu), ısı (çalıştırma ortamı) -25°C ile 85°C arası.

###

Toshiba Electronics Europe Hakkında
Toshiba Electronics Europe (TEE), Toshiba Corporation’ın Avrupa’daki elektronik parça şirketidir ve dünyanın en
büyük yarı iletken satıcılarından biridir. TEE, otomotiv, multimedya, sanayi, telekom ve ağ uygulamaları için üst
düzey bellekler, mikro kontrolörler, ASIC’ler ve ASSP’ler dahil, sektörün en geniş IC ve ayrık ürün yelpazesini
sunmaktadır. Şirket ayrıca, geniş bir güç yarı iletkeni çözümleri ve HDD’ler, SSD’ler, SD Kartları ve USB bellekler
gibi depolama ürünleri dizisi sunar.
TEE 1973 yılında Almanya’nın Neuss şehrinde kurulmuş olup, tasarım, imalat, pazarlama ve satış hizmetleri
sunar. Genel merkezi şimdi Almanya’da Düsseldorf’tadır ve Fransa, İtalya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de şubeleri
vardır. TEE’nin Avrupa’da yaklaşık 300 çalışanı bulunmaktadır. Şirketin başkanı Bay Takashi Nagasawa’dır.
Şirket hakkında ayrıntılı bilgi için TEE’nin internet sitesine bakabilirsiniz: www.toshiba.semicon-storage.com.
Perakende bellek ürünleri hakkında kapsamlı bilgi için: www.toshiba-memory.com.
Yayın için iletişim bilgileri:
Toshiba Electronics Europe, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 (0) 211 5296 0

Faks: +49 (0) 211 5296 79197

İnternet: www.toshiba-memory.com/cms/en/meta/press_center/press_releases.html
E-posta: memory_cards@toshiba-components.com
Yayının içeriğiyle ilgili olarak iletişim için:
Barbara Mutz-Gutorski, Toshiba Electronics Europe
Теl: +49 (0) 211 5296 576
E-posta: BMutzGutorski@tee.toshiba.de
Yayınlayan:
Matt Wilkinson / Georgia Sorrel, Pinnacle Marketing Communications Ltd,
Tel: +44 (0) 20 8429 6548/+44 (0) 20 8429 6549 Fax: +44 (0) 20 8868 4373
İnternet: www.pinnacle-marketing.com
E-posta: m.wilkinson@pinnaclemarcom.com or g.sorrel@pinnaclemarcom.com

Eylül 2015

Sayı 6777/A

