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Karta Lexar 633X microSDXC
128GB 95MB/s U1 C10 +
adapter
Cena

124 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

LEX106842

Kod EAN

843367110520

Opis produktu
Lexar High-Performance microSDHC/microSDXC x633 UHS-I microSDHC UHS-I (U1), Class 10 32GB – do 95 MB/s odczyt, zapis
do 20 MB/s microSDXC UHS-I (U1), Class 10 64GB – do 95 MB/s odczyt, zapis do 45 MB/s 128GB – do 95 MB/s odczyt, zapis do
45 MB/s 200GB – do 95 MB/s odczyt, zapis do 45 MB/s 256GB – do 95 MB/s odczyt, zapis do 45 MB/s Nagrywaj swoje przygody
w wysokiej rozdzielczości Niezależnie czy filmujesz kamerą czy aparatem sportowym, możesz szybko uchwycić, odtwarzać i
przenosić dużą ilość najwyższej jakości filmów w rozdzielczościach 1080p Full HD, 3D, 4K, dzięki czemu łatwo otrzymasz
więcej niż 17 godzin wspomnień**. Aby później przeżyć to jeszcze raz... Korzystaj z multimediów bez ograniczeń Karty
doskonale nadają się do użytku z tabletem lub smartfonem - ułatwiają szybkie pobieranie lub zapisywanie wszystkie
ulubionych plików multimedialnych, w tym najwyższej jakości filmów, zdjęć i piosenek. W pełni wykorzystaj swoje urządzenie
Karta o klasie szybkości klasy 10, wykorzystująca technologię High-Performance 633x UHS-I dostarcza szybkość transferu do
633x (95MB/s*), co pozwala cieszyć się ulubionymi treściami multimedialnymi wszędzie, gdzie jesteś. Łatwe kopiowanie
plików dzięki dołączonemu adapterowi SD Dla zwiększenia funkcjonalności, w zestawie z kartą znajduje się także adapter SD
do szybkiego i łatwego przesyłania plików między urządzeniami. Wielokrotne i rygorystyczne testy jakości WWszystkie
produkty Lexar przechodzą szczegółowe testy w Lexar Quality Labs, z wykorzystaniem ponad 1100 urządzeń cyfrowych, w
celu zapewnienia najwyższej wydajności, jakości, zgodności i niezawodności. Lexar. When Memory Matters Posiadamy długą
historię i doświadczenie w branży, dlatego znamy się na pamięciach. Nieustannie rozwijamy technologię, aby projektować
rozwiązania, których potrzebujesz. Stale współpracujemy z producentami urządzeń, aby upewnić się, że nasze produkty są
kompatybilne. Jesteśmy oddani wydajności, niezawodności i wsparciu ekspertów, więc jeśli chodzi o przechowywanie
wspomnień, które mają znaczenie - zaufaj Lexar. x = 150 KB/s. * Do 95MB/s odczytu, zapis z prędkościami niższymi. Prędkości
na podstawie wewnętrznych testów. Rzeczywista wydajność może się różnić. ** W oparciu o pojemności 128GB. Zdjęcie:
12-megapikselowy JPEG; plik muzyczny: 128-KPBS audio MP3; film wideo: HD 1080p 24fps (5 MPBS). Rzeczywista liczba zdjęć,
piosenek i minut wideo będą się różnić w zależności od modelu aparatu/urządzenia, rozdzielczości, formatu i kompresji oraz
dołączonego oprogramowania. Część podanej pojemności jest używana do formatowania i innych celów i nie jest dostępna do
przechowywania danych.
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