
MB-MJ64GA/EU Pro Endurance 64GB +
Adapter
Indeks: 64142 Producent: Samsung Kod producenta: MB-MJ64GA/EU

Cena: 79.84 zł

Opis

MB-MJ64GA/EU Pro Endurance 64GB + Adapter
Producent: Samsung

Właściwości
Opis Karta do zadań specjalnych Samsung PRO Endurance Stała pewność zapisuNie musisz się już martwić
ciągłym nagrywaniem. Karta PRO Endurance zapewni rejestrację wszystkich najważniejszych momentów.
Dzięki technologi NAND, karta może pozostawać w ciągłym trybie nagrywania do 43,800 godzin czyli 5 lat w
trybie pętli.**43,800 godzin dla karta Samsung PRO Endurance 128 GB.Doskonała karta do rejestratora
samochodowego Karta używana w rejestratorze samochodowym narażona jest na duże obciążenia
spowodowane stałym zapisem wideo. Z kartą PRO Endurance z włączonym rejestratorem samochód mógłby
okrążyć równik 65 razy, jednocześnie mają pewność, że cała podróż zostanie zapisana w trybie pętli.**Dla
karty PRO Endurance 128 GB, zakładając średnią prędkość 60 km/h.Bezpieczeństwo krytycznych danychOd
ekstremalnej pogody po intensywne zużycie PRO Endurance doskonale zdaje egzamin w prawdziwych
warunkach użytkowania. Karta poddana została rygorystycznym testom, które potwierdziły jej odporność na
działanie magnesów*, promieni rentgenowskich**, wody (wytrzymałość do 72 godzin zanurzenia w wodzie
morskiej, zgodność z wymogami norm IEC 60529 i IPX7), jak również temperatur operacyjnych w zakresie od -
25°C do 85°C***.* Do 15 000 gausów (wartość równa rezonansowi magnetycznemu). ** Do 50 rentgenów
(wartość równa rentgenom lotniskowym). *** Zakres temperatur nieoperacyjnych wynosi między -40°C a 85°C.*
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie i/lub utratę danych ani wydatki
poniesione w związku z odzyskiwaniem danych z karty pamięci.
Pojemność pamięci flash 64
Typ kart pamięci microSD
Prędkość odczytu 100
Prędkość zapisu 30
Klasa pamięci Class10
Klasa pamięci U1 (UHS speed class 1)
Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)
Standard pamięci SD / CF UHS-I
Adapter (dla kart pamięci) do SD
Czytnik USB (karty pamięci) Nie
Wymiary 15 x 11 x 1 mm
Waga 0.5
Pozostałe parametry



Typ karty SDXC

Klasy prędkości U1

Dołączony adapter tak

Stan Nowy

Model MB-MJ64GA/EU

Producent Samsung

Pojemność karty 64

Format karty microSD

Kod producenta MB-MJ64GA/EU

EAN 8801643193591

Parametry
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