Sony lança cartões de memórias SD mais rápido do mundo e aumenta
sua linha profissional
Novos cartões de memória SD para câmeras entregam super velocidade e alta
durabilidade
A Sony traz ao Brasil o novo cartão SD mais rápido do mundo para câmeras DSLR e
câmeras de vídeo camcorder. A Série SF-G possui velocidade de gravação ultrarrápida
de até 299 MB/s ─ o suficiente para suportar a captura de imagens de alta resolução
com DSLRs de alto desempenho que suportam a interface UHS-II.
Com velocidade de leitura de até 300MB/s, a transferência de dados é mais rápida
para o PC, mesmo com arquivos grandes como vídeo de 4K ou diversas imagens de alta
resolução que por disparo contínuo podem ser transferidos para o PC em segundos.
Disponíveis em 32GB, 64GB e 128GB, os cartões são ideais para a nova Alpha 9.

No detalhe, os cartões da Série SF-G de 128 GB, 64 GB e 32 GB
Série SF-P
Com 5 anos de garantia, os cartões série SF-P UHS-I são indicados para uso
profissional, sendo 10 vezes mais duráveis que os cartões tradicionais graças ao uso de
materiais especiais e ao processo de fabricação de injeção de solda dupla.
A alta qualidade de produção permite aos modelos SF-P resistir à choque (2.500G),
torção (100N), queda livre de até 5 metros, trabalhar em temperaturas extremas (-25º
até +85º sem condensação) além de resistir debaixo d’água por72 horas a 1,2 metros
de profundidade (superior ao padrão IPX7). Também é à prova de raio-X, magnetismo,
antiestática e proteção UV.
Além da durabilidade comprovada, possui alta taxa de velocidade de transferência de
até 95 MB/s e velocidade de gravação até 90 MB/s.

No detalhe, os cartões da SérieSF-P de 128 GB, 64 GB e 32 GB
Leitor de cartão de memória MRW-S1
Com o leitor de cartões de memória rápida MRW-S1, um dos mais rápidos da sua
classe, os cartões SD UHS-II como a série SF-G podem ser lidos a uma velocidade mais
rápida devido ao suporte da interface USB 3.1 Super Speed Geração 1. A
compatibilidade de transferência super-rápida permite que você obtenha o máximo de
seus cartões de alta velocidade. O resultado de copiar e fazer backup de arquivos é
muito mais rápido do que por meio de um slot SD convencionais de PC. Ideal para alta
resolução e ainda backups de vídeos 4K (cartões SD UHS-II), o MRW-S1 economiza
tempo de transferência para que o consumidor possa voltar a edição rapidamente.
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