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Mer utrymme och höga hastigheter:

Föreviga fler minnen med nya SD- och microSD-kort från
Samsung
Med extra minne skruvar man upp den mobila upplevelsen. Spara fler bilder och
annat innehåll och slipp hushålla med det begränsade lagringsutrymmet som finns
i mobilen, kameran, plattan eller den bärbara datorn.
Samsungs nya serie av minneskort består av tre serier – Standard, Plus och Pro. Med dem sparar man stora
volymer multimedia snabbt och säkert. Att radera kära bilder och annat innehåll för att du glömt överföra
det till en annan enhet eller molntjänst blir ett minne blott.
Filma i 3d
Riktiga proffs väljer Pro. Med överlägsen prestanda, lagringsmöjlighet på upp till 64GB och höga
hastigheter (UHS-1) kan man till och med filma i 3d. Behövs utrymme för att filma och lagra HD-video
finns Plus-serien. Den passar också om du vill ge din smartphone eller surfplatta lite mer kräm. Ett
minneskort ur Standard-serien är ett bra val om du vill ha plats för extra många semesterbilder i
digitalkameran.
Flygsäkert
SD-korten är tåliga och har av Samsung klassificerats som ”5-Proof”. Det betyder att de klarar av höga
temperaturer, stötar, magnetism och att ligga i vatten i upp till ett dygn. SD- och microSD-korten tar inte
heller skada av röntgen, så skadas inte vid genomlysningen på flygplatsen – ovärderligt med tanke på de
tusentals högupplösta semesterbilder som får plats.
Snabb överföring
Pro-serien både läser och skriver – eller sparar och spelar upp – med höga hastigheter. Filma en snutt i HD
och den sparas snabbt på kortet. Den kan sedan spelas upp det utan att det hackar, då SD-kortet läser med
hastigheter på upp till 80MB/sek.
Fakta: Minneskorten finns i både SD- och microSD-format. Beroende på serie och typ, utökar kapaciteten med mellan 4GB
och 64GB på mobiler, surfplattor, digitalkameror, videokameror och PC. SD-korten är ”5-Proof” och MicroSD-korten är ”4Proof”, vilket inkluderar vatten, höga temperaturer, stötar och röntgen. Överföringshastighet ligger på upp till 40MB/sek
(skriva) och 80MB/sek (läsa) beroende på serie och typ. Korten kommer med antingen fem eller 10 års garanti. Finns i butik i
slutet av oktober.
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Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en ledande producent av tv, minneschips, mobiltelefoner och bildskärmspaneler med 220 000
anställda i 71 länder inom nio oberoende affärsområden. Den konsoliderade försäljningen uppgick under 2011 till 143,1 miljarder dollar.
Samsung Electronics Nordic AB omsatte under 2011 10,1 miljarder kronor. Sedan 1992 har företaget vuxit snabbt, har i dag 420
medarbetare och erbjuder det senaste inom mobiler, ljud och bild, IT-produkter och vitvaror.

