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Jednoduché uloženie! 

Jednoduchý prenos!
Karty MicroSDHC od spoločnosti Philips vám umožňujú ukladať fotografie, videá, hudbu 
alebo iné údaje a vďaka adaptéru ich môžete vložiť do rôznych zásuviek. Zároveň sa ľahko 
prenášajú vo svojom malom obale.

Multifunkčná karta
• Uložte hudobné skladby, fotografie a videá
• Dokonalé pre vaše fotoaparáty, prehrávače MP3 alebo herné konzoly

Výkon a kapacita
• Úložná kapacita 4 GB pre veľké súbory s údajmi
• Mimoriadne rýchly prenos s kartami SDHC rýchlostnej triedy 10

Praktický
• Pripojenie k rôznym zariadeniam pomocou adaptéra
• Jednoduché prenášanie v malom obale
• Vďaka adaptéru pasuje do zásuvky na karty SDHC



 Pripojenie pomocou adaptéra
Vďaka adaptéru na karty SD je možné kartu Micro 
SD jednoducho premeniť na kartu s veľkosťou SD. 
Môžete prenášať svoje fotky, hudbu a videá na iné 
zariadenia a zdieľať ich tak s priateľmi.

Jednoduché prenášanie
Stratiť všetky dáta a obrázky spolu s kartou SD je 
jednoducho nepríjemné. Teraz môžete nosiť svoju 
kartu Micro SD v priloženom malom obale, vďaka 
ktorému ju už nikdy nestratíte ani nijak nepoškodíte!

Mimoriadne rýchly prenos
Vďaka výkonu rýchlostnej triedy 10 a vysokým 
prenosovým rýchlostiam tejto karty SDHC už viac 
nemusíte dlho čakať pri prenášaní svojich údajov!
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Pamäťové médium
• Kapacita zabudovanej pamäte: 4 GB

Pripojiteľnosť
• Karta SD: micro SD

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 7, Vista, XP, 

ME, 2000; Mac OS 9.0 alebo novší; Linux 2.4.0 
alebo novší

Rozličné
• Záruka: 2 roky
•

Technické údaje
Karty Micro SD
4 GB Rýchlostná trieda 4
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