Mobiele opslageenheid
AG-MSU10
Mobile Storage Unit

KEY FEATURES
• SSDs with a capacity of up to 2 TB

• eSATA/USB 2.0 host/device interface

• Fast Copying from P2 Cards

SSD's met een capaciteit tot 2 TB
Gegevens kunnen worden gekopieerd van een P2-kaart naar een SSD aan ongeveer 4X normale snelheid in AVC-Intra 100
eSATA/USB 2.0 host/apparaatinterface
Een volledige P2-kaart kan worden gekopieerd naar een SSD met één druk op de knop
Snel kopiëren van P2-kaarten naar een verwisselbare Solid-State Drive
Een mobiel hulpmiddel om uw P2HD-workflow te versnellen
De mobiele opslageenheid AG-MSU10 heeft een P2-kaartsleuf en een interfacebox voor een solid-state drive (SSD)*1 die maximaal 2 TB (terabytes)
gegevens zal bevatten. Naast het compacte, lichte en stevige design, biedt deze gebruik op batterijen voor veelzijdig veldgebruik. Bestanden die zijn
opgeslagen op een P2-kaart kunnen worden gekopieerd op een SSD aan ongeveer 4x de normale snelheid voor AVC-Intra 100-inhoud.*2 Het heeft zowel
eSATA- als USB 2.0-aansluitingen, zodat bestanden gemakkelijk kunnen worden overgedragen door de AG-MSU10 aan te sluiten op een externe HDD of
pc/Mac. Ook het uploaden naar een back-up of niet-lineair bewerkingssysteem gebeurt snel en eenvoudig.
De verwisselbare SSD-interfacebox is ook uitgerust met eSATA- en USB 2.0-aansluitingen, zodat deze kan worden verwijderd van de AG-MSU10 en direct

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

op een pc/Mac kan worden aangesloten. Speciale aandacht aan gebruik in het veld is verder merkbaar aan functies zoals kopiëren met één knop, een
miniatuurweergave van een clip op het ingebouwde LCD en kopiëren per clip. De AG-MSU10 draagt bij tot een comfortabele op bestanden gebaseerde
P2HD-productie door een hogere snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid.
Klik hier voor een lijst met downloadbare gebruiksaanwijzingen.
*1: Gebruik een in de handel verkrijgbare, verwisselbare SSD, aanbevolen door Panasonic. Naast de verwisselbare SSD-interfacebox die als standaard accessoire bij de AG-MSU10 is
geleverd, kan een aanvullende AG-MBX10 worden aangeschaft als optie.
*2: De snelheid van de bestandsoverdracht verschilt afhankelijk van de schrijfsnelheid van de SSD en de externe HDD, overgedragen bestanden, P2-kaartversie en andere
omstandigheden. Zonder verificatie.

SPECIFICATIONS
Operating Temperature

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (no condensation)

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)

Storage Humidity

85 % or less (no condensation)

Battery

DC 7.2 V with CGA-D54 battery (5400 mAh)

Supply Voltage

DC 7.2/7.9 V

Current Consumption

1.1 A

Weight

AG-MSU10:approx. 770 g (1.69 lb) Main unit only. without SSD interface box and
Battery.
AG-MBX10:approx. 135 g (0.3 lb) without SSD

Dimensions

W 99 mm x H 58 mm x D 212 mm (W 3-9/10 inches x H 2-7/25 inches x D 8-7/20
inches)(Excluding protrusions)
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