expressP2-geheugenkaart
AU-XP0256AG
Express P2 memory card

KEY FEATURES
• Able to store images captured in 4K

• Durable construction

• Up to 2.4gbps transfer speeds

De expressP2-kaart is speciaal ontworpen voor opnames met hoge beeldsnelheid 1080 HD AVC-ULTRA (meer dan 60 fps) alsmede 4K opnames met de
nieuwe 4K Varicam 35 en 2/3-type Varicam HS (High Speed) camcorders, beide met hogere vereisten als het gaat om gegevensoverdracht dan
camcorders vóór P2.
De 256 GB expressP2-kaart (AU-XP0256A) is geschikt voor het opnemen met de 4K VariCam 35 van 4K video met beeldsnelheden tot 120p, alsmede
1080 HD-opnamen met de 2/3-type VariCam HS met beeldsnelheden tot 240 fps. Daarnaast zorgt de nieuwe expressP2-kaart voor hoge
overdrachtssnelheden, grote betrouwbaarheid en de schrijfzekerheid van alle P2 frame rates, bestandsformaten en codecs. De expressP2-kaart is even
lang en breed als een standaard P2-kaart, maar is 1,5 x zo dik.
De expressP2-kaart biedt hogere overdrachtssnelheden (tot 2,4 Gbps) en bevat een correctiesysteem voor het flashgeheugen dat vergelijkbaar is met een
RAID-systeem, om een fout in een sector, pagina of een heel blok te kunnen herstellen. De expressP2-kaart beschikt ook over een veilig
inhoudbeschermingssysteem, een zichzelf controlerend systeem voor gebruiktellingen.
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De expressP2-kaart heeft dezelfde robuustheid als de P2-media van Panasonic, die allemaal gebruik maken van hoogwaardig solid-state geheugen en een
extreem duurzame constructie. Daarnaast dragen P2-kaarten bij aan betrouwbare prestaties tijdens het opnemen in allerlei omgevingen, alsmede directe
toegang en volledige gegevenscompatibiliteit in alle P2-camcorders en werkstromen.

SPECIFICATIONS
Power

DC 3.3 V ± 0.15 V

Power Consumption

approx. 3.3 W

Weight

approx. 56g (2.0 oz)

Operating Temperature

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Operating Humidity

5% to 90% (no condensation)

Storage Temperature

-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Dimensions

W 54.0 mm × H 7.5 mm × D 85.6 mm
(W 2.13 inches × H 0.3 inches × D 3.37 inches)

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/au-xp0256ag-0
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