microP2-kaart
AJ-P2M064BG
Professionele microP2-kaarten - Grotere snelheid, voordeliger

KEY FEATURES
• microP2-kaart voor P2-camerarecorders (P2cam), en als SDXC-

• 100% screening voorkomt initiële uitval, en de levensduurteller

geheugenkaart voor Panasonic AU-EVA1, AG-DVX200, UX serie

detecteert van tevoren de levensduur van de kaart voor een

en AVCCAM-camerarecorders.

grotere professionele betrouwbaarheid.

• Grote schrijf- en leessnelheden die compatibel zijn met SDXC

• QR-code en P2CID vereenvoudigen het identificeren en beheren

V90-geheugenkaart ondersteunen de nieuwe hoge-kwaliteits-

van kaarten, en een grote beschermhoes verbetert de veilige

opnamemodus (4K 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mbps) van de AU-

kaartbehandeling.

EVA1 compactbioscoopcamera.
• ‘pSLC’-technologie biedt een veel grotere betrouwbaarheid dan
gewone SD-kaarten.

Bruikbaar als microP2-kaart voor P2-camerarecorders, en als SDXC-geheugenkaart voor Panasonic AU-EVA1, AG-DVX200, UX serie en AVCCAMcamerarecorders. Grote schrijf- en leessnelheden die compatibel zijn met SDXC V90-geheugenkaart ondersteunen de nieuwe hoge-kwaliteitsopnamemodus (4K 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mbps) van de AU-EVA1 compactbioscoopcamera. De “pSLC”-technologie biedt een veel grotere
betrouwbaarheid dan gewone SD-kaarten. 100% screening voorkomt initiële uitval, en de levensduurteller detecteert van tevoren de levensduur van de
kaart voor een grotere professionele betrouwbaarheid. Met QR-code en P2CID die het identificeren en beheren van kaarten vereenvoudigen, en een grote
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beschermhoes verbetert de veilige kaartbehandeling

Grote snelheden en een grote betrouwbaarheid

De microP2-kaart is bestand tegen statische elektriciteit, schokbestendig (meer dan 200% sterker dan SD-spec) magneet-, röntgen- en
temperatuurbestendig (-250C tot +850C). pSLC-technologie biedt een veel grotere betrouwbaarheid dan de gewone SD-kaarten. 100% screening voorkomt
initiële uitval, en de levensduurteller detecteert van tevoren de levensduur van de kaart voor een grotere professionele betrouwbaarheid, naast een QR-code
en P2CID die ook worden gebruikt om kaarten te identificeren en te beheren.
In een wereld met een steeds grotere behoefte aan snelheid, flexibiliteit en in-field content management, opent het SD-formaat mogelijkheden om inhoud te
behandelen op nieuwe apparaten. Met een overdrachtssnelheid van 2 GB kunt u uw inhoud veel sneller downloaden en uw workflow aanzienlijk versnellen.
De ‘microP2-kaart B-serie’ model AJ-P2M064BG is compatibel met hoge-snelheids-SDXC V90-standaarden. Hij is ontworpen voor de nieuwe 4K hoge
kwaliteits-opnamemodus (4K 4:2:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mbps) voor de AU-EVA1.
Zoals de naam al doet vermoeden, hebben’we iedere component verkleind met behoud van alle betrouwbaarheid van de klassieke P2-kaart om de microP2
in een standaard SD-vormfactor te creëren. We hebben het daarbij niet gelaten, want met behulp van de nieuwste SD UHS II-interface-technologie, hebben
we de leessnelheid drastisch verhoogd tot 2GBps. Hij is even gebruiksvriendelijk en heeft dezelfde elektronische robuustheid als de P2-kaarten, maar is
kleiner, sneller en voordeliger.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/AJ-P2M064BG

CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us

