Toshiba, Yüksek Aksiyonlu Spor Meraklıları İçin Piyasaya EXCERIA PROTM
mikroSD Kartları Sürüyor
En yeni mikroSD kartları suya, darbeye, x ışınlarına ve ısıya dayanıklı.
Düsseldorf, Almanya, 9 Aralık 2015 – Toshiba Electronics Europe, yüksek aksiyonlu spor
ve macera meraklılarının kameralarda ve mobil aygıtlarda kullanması için tasarlanan yüksek
hızlı mikroSDHC ve mikroSDXC kartların Avrupa'da piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
EXCERIA PROTM M401 mikroSD kartlar suya, darbeye ve x ışınlarına dayanıklı. Kartlar 25°C ile +85°C arası ısılarda çalışıyor ve -40°C ile +85°C arası ısılarda güvenli bir şekilde
depolanabiliyor.
UHS-I mikroSD kartlar saniyede 80 MB'e kadar yazma hızlarını ve 95 MB'e kadar[1] okuma
hızlarını destekler ve bu nedenle hızlı aksiyon fotoğraf ve videoları için idealdir. UHS Speed
Class 3 (U3)[2] desteği, 4K çözünürlükte "immersive" video kaydetmek ve göstermek için
uygun olmalarını sağlar.
16GB[3], 32GB ve 64GB kapasitelerde mevcut olan kartlar, en geniş kullanım seçeneklerini
sağlamak için bir SD kart adaptörüyle birlikte sunulur.
Ayrıca, karttan silinmiş içeriklerin kullanıcılar tarafından kurtarılmasını mümkün kılan bir
kurtarma yazılımı paketinin lisansı da dahildir. Yazılım çok sayıda dil ve işletim sistemini
destekler. 5 yıllık standart sınırlı bir garanti, değerli anılarınızı kaydedip saklamak için SD
kartları kullandığınızda hiçbir kaygınız olmamasını sağlar.

Notlar:
Okuma ve yazma hızları, okuma / yazma aygıtına ve okunan dosyaların türüne ve boyuna bağlı
olarak değişebilir.
[1]

UHS Speed Class 3 sertifikası, UHS-I ve UHS-II arabirimler üzerinde video kayıtları için saniyede
30 MB asgari yazma hızını garantiler. Speed Class 10 sertifikası, standart SD arabirim üzerinde video
kayıtları için saniyede 10 MB asgari yazma hızını garantiler.
[2]

Bir Gigabit (GB), 10'un üslerini kullanarak 109 = 1.000.000.000 bit anlamına gelir. Ancak bilgisayar
işletim sistemleri 2'nin üslerini kullanır ve depolama kapasitesini belirtirken 1GB = 230 = 1.073.741.824
bit tanımını kullanır ve dolayısıyla daha düşük depolama kapasitesi gösterir. Mevcut depolama
kapasitesi (çeşitli medya dosyaları örnekleri dahil), dosya boyuna, formatlamaya, ayarlara, yazılımlara,
işletim sistemine ve başka unsurlara bağlı olarak değişir.
[3]

* EXCERIA, Toshiba Corporation'ın bir markasıdır.
###

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.
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