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Karta pamięci Sony
CFexpress 160GB Type A
R800/W700 (CEA-G160T)
Cena brutto

1 999,00 zł

Cena netto

1 625,20 zł

Dostępność

Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni

Producent

Sony

Opis produktu
Wyjątkowo szybkie działanie
Ciągłość zdjęć w formacie RAW bez kompresji ogromnie ułatwia utrwalanie dynamicznych wydarzeń przy fotografowaniu sportów motorowych
lub dzikiej przyrody. Zapis z prędkością do 700 MB/s2 — o wiele większą niż na najlepsze karty SDXC — gwarantuje błyskawiczne opróżnianie
bufora i sprawne zdjęcia seryjne.
Niezawodność przy nagrywaniu filmów
Karty Sony CFexpress typu A są zoptymalizowane do ciągłego zapisu dużych ilości danych. Idealnie nadają się do nagrywania materiałów wideo
o dużej przepływności, na przykład w formacie 4K 120p z aparatu α7S III, gdy pierwszorzędne znaczenie ma niezawodność. O stabilności zapisu
świadczy też oznaczenie VPG (Video Performance Guarantee) 400.
Niezwykle wydajna praca
Zoptymalizowany czytnik MRW-G2 odczytuje dane z kart z prędkością do 800 MB/s2. Radykalnie przyspiesza pracę ze zdjęciami w wysokiej
rozdzielczości i materiałami wideo o dużej przepływności, pozwalając realizować projekty z prędkością wyobraźni.
Solidna. Niezawodna. Gotowa do użycia.
W połączeniu ze sprzętem profesjonalnym, takim jak aparat α7S III, karty CFexpress typu A idealnie sprawdzą się na imprezie sportowej i
niebezpiecznej wyprawie w nieznane. Zaprojektowano je do długotrwałego, profesjonalnego użytku w trudnych warunkach, od ośnieżonych
szczytów górskich po piaszczyste pustynie. Możesz więc bez obaw nagrywać, wymieniać karty i przechowywać dane.
Stworzona z myślą o najtrudniejszych warunkach
Karty Sony CFexpress typu A z serii TOUGH mają unikatową konstrukcję. Ich wytrzymałość na zginanie jest ponad 10 razy większa, niż
przewiduje standard kart CFexpress. Podwyższona sztywność, testowana siłą 150 niutonów, gwarantuje niezawodność przy upadku z wysokości
do 7,5 metra — 5 razy większej niż wymaga standard.
Do pracy w najcięższych warunkach
Karty pamięci CFexpress typu A wytrzymują ekstremalne temperatury, oddziaływania elektrostatyczne, promieniowanie rentgenowskie i
intensywne promieniowanie UV. Odporność na pył i wilgoć na poziomie IP57 oznacza bezpieczeństwo danych, gdy karta przypadkiem upadnie
na plaży lub trafi do prania.
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