
QDG32E
Pamě ťo vá karta řady XQD G
Ukládejte filmy a fotografie bezpečně

Paměťová karta pro fotografie a filmy s adaptérem USB a vysokou rychlostí čtení/zápisu
Rychlost čtení až 440 MB/s a rychlost zápisu až 350 MB/s
Pořiďte až 200 snímků formátu RAW při souvis lém fotografování
Nabíz í spolehlivý záznam videa v rozlišení 4K

Technické údaje

Veliko st  a hmo t no st
Ro změry (Š x V x H) 29 ,6  x 38,5 x 3,8 mm
Hmo t no st Přibl. 10  g

Obecné f unkce
Kapacit a záznamu 32 GB 
Ro zhraní Karta Expre ssCard / 34 PCI Expre ss  Ge n.2, USB 3.1

Ge n.1 (Supe r Spe e d USB)
Přeno so vá rychlo st  (čt ení) 440  MB/s  
Přeno so vá rychlo st  (zápis) 400  MB/s  
Ro zsah pro vo zní t eplo t y -25℃ až  65℃

Charakteristika
Vyt ěžt e ze snímání série snímků co  nejvíce
Pamě ťo vé  karty So ny XQD řady G mají ve lice  vyso ko u rychlo s t zápisu a do kážo u zachytit
sé rii až  200  snímků fo rmátu RAW, co ž  je  až  1,5x více  ne ž  u kare t Co mpactFlash . Skvě le
se  tak ho dí pro  snímání sé rie  snímků špičko vými digitálními z rcadlo vkami.

Zachyť t e ro zho dující o kamžiky 
Pamě ťo vé  karty So ny XQD řady G drž í kro k s  rychlo s tí snímání vaše ho  fo to aparátu a
rychle ji uvo lní je ho  vyro vnávací pamě ť. Díky to mu do káže te  zachytit ro zho dujíc í
o kamž iky při so uvis lé m fo to grafo vání i s  tě mi ne jvýko nně jš ími digitálními
z rcadlo vkami.

Spo lehlivý záznam videa v ro zlišení 4K
Je dine čný o vladač o d spo le čno s ti So ny zajiš ťuje  dvo usmě rno u ko munikaci, kte rá u
ko mpatibilních zaříze ní zvládá ve lké  o bje my dat, a s tará se  tak o  s tabilní záznam vide a
ve  fo rmátu 4K. Na kartu s  kapacito u 128 GB se  ve jde  přibližně  100  minut záznamu ve
fo rmátu 4K XAVC-S  (150  Mb/s ), po říze né ho  například vide o kame ro u So ny 4K FDR-AX1.

Vyso ce ro bust ní ko nst rukce
Je dine čné  te chno lo gie  o d spo le čno s ti So ny zvyšují o do lno s t pláš tě  karty a
zapuš tě né  ko ntakty chrání pře d po ško ze ním, prache m a s taticko u e le ktřino u.
Výs le dke m je  spo le hlivý výko n i v náro čné m pro s tře dí.

Rychlý přeno s dat  do  po čít ače
Po te nciál kare t XQD řady G do kážo u ne jlé pe  využ ít čte čky kare t SD XQD a adapté ry USB
o d spo le čno s ti So ny, kte rý výrazně  z rychlují zálo ho vání dat a umí s  tě mito  kartami
praco vat e fe ktivně ji. V po ro vnání s  kartami Co mpactFlash z ískáte  až  dvakrát rychle jš í
pře no so vo u rychlo s t .

So f t ware File Rescue na záchranu so ubo rů
Ně kdy se  ně co  po kaz í a data, ať již  jso u to  fo to grafie  č i so ubo ry, se  po ško dí ne bo
z tratí. So ftware  File  Re scue  na záchranu so ubo rů o d So ny je  výko nný nás tro j pro
o bno vu po ško ze ných ne bo  z trace ných dat, kte rý je  díky je dno duché mu o vládání
vho dný pro  každé ho . So ftware  File  Re scue  na záchranu so ubo rů o d So ny nabíz í vyšš í
rychlo s t o bno vy snímků fo rmátu RAW, so ubo rů MOV a vide o so ubo rů 4K XAVC-S
po říze ných zaříze ními So ny a Niko n. Pro  majite le  pamě ťo vé  karty je  k dispo z ic i ke
s taže ní zdarma.

Pro f esio nální výko n
Pamě ťo vé  karty So ny XQD jso u o do lné  pro ti nárazu, magne tické mu po li, s tatické
e le ktřině  a po ško ze ní. Tyto  karty s i zacho vají maximální výko n, i když  jso u vys tave ny
e xtré mním te plo tám, s ilné mu UV záře ní ne bo  re ntge no vým paprskům na le tiš ti. Karty
So ny XQD jso u navrže né  pro  náro čné  pro fe s io nální po už ití a nabíz í spo le hlivé  úlo ž iš tě ,
kdyko li je j bude te  po tře bo vat.
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