Basın Bülteni
KIOXIA EXCERIA microSD ve SD bellek kartı kapasitesi uçuşa geçti
Yeni geliştirilen bellek depolama teknolojisi, kapasitenin 1024 GB’a kadar artırılmasına
olanak sağlıyor

Düsseldorf, Almanya, 18 Ağustos 2020 – KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba
Memory Europe), EXCERIA microSD ve SD kartların artık 4 kat depolama kapasitesiyle
perakende mağazalardan ve çevrim içi olarak satın alınabileceğini duyurmaktan mutluluk duyar.
Belleği microSD 512 GB / SD 1024 GB’a sığdıran KIOXIA EXCERIA microSD ve SD kartlar,
BiCS FLASH™ 3D bellek teknolojisini kullanarak akıllı telefondan profesyonel fotoğraf
makinelerine kadar tüm cihazların potansiyelini artırıyor.
KIOXIA bu yılın başında tüketici ürün portföyünün yeni görünümünü ve yenilenmiş müşteri
deneyimini tanıttı. microSD ve SD kartlara ek olarak bu portföyde USB bellek ve Katı Hal
Sürücüleri (SSD’ler) de yer alıyor. Tüm ürünler son kullanıcıların dijital yaşam biçimlerini
diledikleri yerde diledikleri zaman depolayabilmelerini sağlamak için özel olarak tasarlandı.
Klasik Floating Gate (Kayan Kapı) NAND teknolojisiyle kıyaslandığında BiCS FLASH™ 3D
bellek, daha düşük güç tüketimi ile daha yüksek depolama kapasitesi, daha yüksek enerji
verimliliği ve gigabayt başına daha düşük depolama maliyetleri sunuyor. Örneğin, 256 GB

EXCERIA HIGH ENDURANCE microSD kart 24 saate kadar Full HD video kaydı saklama
kapasitesine sahiptir. Bu kartlar araç kameraları ve güvenlik kameraları için özel olarak
tasarlanmıştır ve video kaydı sırasında hata olasılığını azaltırken kesintisiz yazma ve yeniden
yazma imkânı sunmaktadır.
Profesyonel fotoğrafçıların ve video grafikerlerin talep ettiği performansı sunan EXCERIA PRO
SD kart, 8K ve Full HD video kaydının yanı sıra yüksek hızda fotoğraf çekimi için uygundur
(V90, UHS hız sınıfı U3, SD hız sınıfı C10). Örneğin 256 GB’lık SD kart, 38.000’den fazla 18M
piksel fotoğraf veya 5 saatten fazla 4K video kaydı depolama kapasitesine sahiptir.
Yeni depolama kapasitelerini aşağıda görebilirsiniz:
microSD kartlar
- EXCERIA HIGH ENDURANCE 32/64/128/256GB
- EXCERIA PLUS 32/64/128/256GB/512GB
- EXCERIA 16/32/64/128/256GB
SD kartlar
- EXCERIA PRO 64/128/256GB
- EXCERIA PLUS 32/64/128/256/512/1024GB
- EXCERIA 16/32/64/128/256GB
"Tüketiciler ürünlerimizi mükemmel kaliteleri, performansları ve güvenilirlikleri ile tanıdı. KIOXIA,
kısa süre önce yeniden markalaşan tüketici ürünlerimizde bu standartları korumaya büyük önem
veriyor" diyen KIOXIA B2C Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Jamie Stitt sözlerine şöyle
devam ediyor: "Bunları korumaya son derece bağlıyız ve kendimizi sürekli değişen tüketici
ihtiyaçları için yenilikçi ve sınıfının lideri flash bellekler geliştirmeye ve üretmeye adadık."
KIOXIA EXCERIA microSD ve SD bellek kartları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Kişisel
Ürünler web sayfamızı ziyaret edin.
KIOXIA Europe Hakkında
KIOXIA Europe GmbH (eski adıyla Toshiba Memory Europe GmbH), dünyanın önde gelen flash bellek ve katı
hal sürücüleri (SSD’ler) tedarikçisi olan KIOXIA Corporation’ın Avrupa merkezli bağlı şirketidir. Flash belleğin
icadından çığır açan yeni BiCS FLASH teknolojisine kadar KIOXIA, insanların hayatlarını zenginleştiren ve
toplumun ufkunu genişleten son teknoloji bellek çözümleri ve hizmetleri alanında öncülük etmeye devam ediyor.
Şirketin yenilikçi 3D flash bellek teknolojisi BiCS FLASH, gelişmiş akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, SSD’ler,
veri merkezleri ve otomotiv de dâhil olmak üzere pek çok alandaki yüksek yoğunluklu uygulamalarda
depolamanın geleceğini şekillendiriyor.
KIOXIA internet sitemizi ziyaret edin
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