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Enemmän tilaa ja nopeutta 

Enemmän muistoja talteen 
Samsungin uusille SD- ja microSD-korteille 
 

Mukana kulkevia laitteita on mukavampi käyttää, kun muistia on enemmän. 
Kuvatessa ja sisältöä ladatessa ei silloin tarvitse jatkuvasti miettiä puhelimen, 
kameran, tabletin tai tietokoneen oman muistin rajoja.  

 
Samsungin uusia muistikortteja on kolme sarjaa – Standard, Plus ja Pro. Niille voi tallentaa isoja määriä 
multimediaa nopeasti ja varmasti. Kun lisämuistia on tarpeeksi, ei tärkeitä kuvia tai muuta sisältöä enää 
menetetä vain sen takia, että aineiston siirtäminen toiselle laitteelle tai pilvipalveluun on unohtunut. 
 
Tallenna 3d-videoita  
Pro-sarja on ammattilaisen valinta. Ylivoimainen suorituskyky, 64 GB tallennustilaa ja nopea tiedonsiirto 
(UHS-1) sallivat jopa 3d-videoinnin. Plus-sarja on hyvä valinta, kun tarvitaan tilaa HD-videoiden 
kuvaamiseen ja säilyttämiseen. Se on omiaan myös antamaan älypuhelimelle tai tabletille lisävauhtia. 
Standard-sarjan muistikortti sopii esimerkiksi digikameraan, kun halutaan tallentaa tavallista enemmän 
lomakuvia. 
 
Turvallisia matkalla 
SD-kortit ovat niin kestäviä, että ne ovat Samsungilla päässeet luokkaan ”5-Proof”. Ne kestävät kuumuutta, 
iskuja, magneettikenttiä ja jopa vuorokauden verran vedessä. Myöskään röntgensäteet eivät vahingoita SD- 
ja microSD-kortteja, joten lentokentän turvatarkastus ei ole niille ongelma – tärkeää, kun kortilla on 
sadoittain lomakuvia.  
 
Nopea tiedonsiirto 
Pro-sarjan muistikortit sekä lukevat että kirjoittavat – eli tallentavat ja toistavat – suurilla nopeuksilla. Kun 
filmaat HD-videota, tuokiosi tallentuu kortille nopeasti. Myös videoiden katsominen onnistuu nykimättä, 
kun SD-kortti lukee jopa nopeudella 80 MB/s.  
 
Tekniset tiedot: Muistikortit tulevat markkinoille sekä SD- että microSD-formaatissa. Sarjasta ja mallista riippuen niiden 
tallennuskapasiteetti vaihtelee välillä 4 GB ja 64 GB. Niitä voi käyttää matkapuhelimissa, tablettitietokoneissa, 
digikameroissa, videokameroissa ja tietokoneissa. SD-kortit ovat ”5-Proof” ja MicroSD-kortit ”4-Proof”, eli ne kestävät 
vettä, kuumuutta, iskuja ja röntgensäteitä. Tiedonsiirtonopeudet ovat jopa 40 MB/s (kirjoitus) ja 80 MB/s (luku) riippuen 
sarjasta ja mallista. Korteissa on joko 5 tai 10 vuoden takuu. Ne tulevat kauppoihin lokakuun jälkipuoliskolla 
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Samsung Electronics Co Ltd, Korea, on johtava televisioiden, muistisirujen, matkapuhelinten, näyttöpaneelien, muistien ja 
System LSI-tuotteiden valmistaja. Yrityksellä on 206 000 työntekijää 72 maassa ja yhdeksällä eri liiketoiminta-alueella. 
Vuonna 2011 yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto nousi 143,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Samsung Electronics Nordic 
AB:n liikevaihto vuonna 2011 oli 1,1 miljardia euroa. Pohjoismaiden yhtiö on kasvanut nopeasti vuodesta 1992. Sillä on 420 
työntekijää, ja sen valikoimaan kuuluvat uusimmat tuotteet matkapuhelinten, äänen- ja kuvantoiston, IT-laitteiden ja 
kodinkoneiden aloilta. 
 
 


