
Samsung Micro SD 512GB PRO PLUS+SD Adapter

Code:
FMCSA6862727

Vendor code:
MB-MD512KA/EU

EAN code:
8806092411203

512 GB, microSDXC, klasse 10, UHS-I, V30, A2, 2.7~3.6V

Jouw gloednieuwe kaart

Voor al je avonturen. Dankzij de supersnelle schrijfsnelheden en betrouwbare prestaties kun je naadloos 4K-
video's¹ maken met je telefoon of drone. Breid het geheugen op je gametoestel of je tablet uit om complexere
games te spelen. Dankzij de snelheid en capaciteit zorg je ervoor dat je in de wedstrijd blijft, ongeacht het toestel.

Maak een burstopname

Neem meer foto's in een handomdraai. Indrukwekkend snelle U3, klasse 10 geclassificeerde lees-/schrijfsnelheden
van maximaal 160/120MB/s¹ voor het soepel nemen en overzetten van vele foto's². 4K video's behouden UHS-I,
V30 geclassificeerde snelheden. Met een A2-classificering kun je zelfs nog meer apps en games opslaan.

Voeg ruimte toe en sla alles op

Je zit nooit verlegen om geheugen. Met de enorme opslagcapaciteiten van 128 GB, 256 GB en 512 GB heb je altijd
voldoende ruimte. Maak zoveel lange opnames en prachtige foto's in hoge resolutie als jij maar wil. Of sla leuke
apps en andere media op. Je hebt toch meer dan genoeg ruimte.

Je bent volledig beschermd

Gemoedsrust op zes punten. De PRO Plus biedt bescherming tegen water¹, temperatuur², röntgenstraling³,
magneten⁴, vallen⁵ en slijtage ⁶ tijdens je grootste avonturen. Je onvergetelijke herinneringen verdienen een
betrouwbare opslag. En de 10 jaar fabrieksgarantie zorgt voor een extra zeker gevoel.



’s Wereld nr. 1

Ervaar zelf de superieure prestaties en betrouwbaarheid die je alleen krijgt van het nummer 1 merk voor
flashgeheugens wereldwijd sinds 2003. Alle firmware en onderdelen, inclusief Samsungs wereldvermaarde DRAM
enNAND, worden inhouse gemaakt voor gegarandeerde end-to-end integratie waarop je kunt vertrouwen.

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) -25 - 85 °C

Temperatuur bij opslag -40 - 85 °C

Energie

Geheugen voltage 2.7,3.6 V

Geheugen

Applicatieprestatieklasse A2

Capaciteit 512 GB

Flash memory klasse Klasse 10
Intern geheugentype UHS-I

Leessnelheid 160 MB/s

Schrijfsnelheid 120 MB/s

Soort flashgeheugen MicroSDXC
UHS-snelheidsklasse Class 3 (U3)

Videosnelheidsklasse V30

Gewicht en omvang

Breedte 15 mm

Diepte 1 mm

Gewicht 25 g
Hoogte 11 mm

Kenmerken

Kleur van het product Blauw

Veiligheidsfunties
Slijtvast, Magneetbestendig, Schokbestendig,
Temperatuurbestendig, Waterbestendig,
Röntgenbestendig

Technische details

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85235190

Verpakking

Aantal per verpakking 1 stuk(s)



Geheugenadapter meegeleverd SD


