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Fácil de memorizar! Fácil 

de transferir!
Os cartões MicroSDHC da Philips permitem-lhe guardar fotografias, vídeos, música e 
dados e são compatíveis com muitas ranhuras graças aos seus adaptadores. Também são 
fáceis de transportar nas suas pequenas bolsas.

Um cartão multiusos
• Guarde as suas músicas, fotografias e vídeos
• Perfeito para as suas máquinas fotográficas, os seus leitores mp3 e consolas de jogos

Desempenho e capacidade
• Capacidade de armazenamento de 4 GB para grandes ficheiros de dados
• Velocidades de transferência super rápidas com cartões SDHC de classe 10

Prático
• Ligar a diferentes dispositivos com o adaptador
• Fácil de transportar numa pequena bolsa
• Compatível com ranhuras SDHC graças ao adaptador



 Ligar com o adaptador
Graças ao adaptador de cartão SD, um cartão Micro 
SD pode ser facilmente convertido num cartão SD. 
Pode transferir as suas fotografias, músicas e vídeos 
para outros dispositivos e partilhar com os amigos.

Fácil de transportar
Não é nada agradável perder todos os dados e 
imagens juntamente com os cartões SD. Agora pode 
transportar o seu cartão Micro SD na pequena bolsa 
incluída para nunca mais o perder ou partir!

Velocidades de transferência super 
rápidas
Graças ao desempenho de classe 10 e às velocidades 
de transferência rápidas deste cartão SDHC, agora 
não precisa de esperar muito pela conclusão das 
transferências de dados!
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Suporte de armazenamento
• Capacidade da Memória Incorporada: 4 GB

Conectividade
• Cartão SD: micro SD

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows 7, Vista, XP, 

ME, 2000; Mac OS 9.0 e superior; Linux 2.4.0 e 
superior

Diversos
• Garantia: 2 anos
•

Especificações
Cartões Micro SD
8 GB Classe 4
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