Duża ilość miejsca do zapisu
danych, znaczna szybkość
transferu, doskonała
niezawodność.
Półprzewodnikowa karta
pamięci do zastosowań
profesjonalnych
AJ-P2E032FG
Extends Recording Times and Lowers CostsThe P2 card offers up to 64
GB*1 of storage capacity. A single P2 card can record up to 64 minutes*2
with the DVCPRO HD or AVC-Intra 100 codec or up to 128 minutes*2 with
the AVC-Intra 50 codec.*3 This large capacity provides sufficient recording
time even for a handheld camera recorder or portable recorder with two card
slots. With semiconductor memory capacity increasing yearly, you can
expect even larger-capacity P2 cards with even greater economy in the
future.*1: Total card capacity includes space for data management, such as
system data; therefore, actual usable area is less than the capacity indicated
on the card.*2: A 64GB P2 card can record 80 minutes in AVC-Intra 100
1080/23.98p or 160 minutes in AVC-Intra 100 / DVCPRO HD 720/23.98p.*3:
See the products listed on pages 11 to 18 for details of AVC-Intra-ready
models.

KEY FEATURES
• 32GB storage capacity

Wydłuża czas rejestrowania i obniża koszty.
Karta P2 ma pojemność do 64 GB*1. Na jednej karcie P2 można zarejestrować do 64 min*2 materiału przy użyciu kodeków DVCPRO HD lub AVC-Intra
100 albo do 128 min*2 przy użyciu kodeka AVC-Intra 50.*3 Duża pojemność zapewnia wystarczający czas nagrywania nawet w przypadku ręcznej kamery
lub przenośnego rejestratora z dwoma gniazdami na karty. Pojemność pamięci półprzewodnikowych zwiększa się co roku, więc można oczekiwać, że karty
P2 w przyszłości pomieszczą jeszcze więcej materiału przy niższych kosztach.
Kliknij tutaj aby pobrać listę Instrukcji Obsługi do pobrania.
*1: Na całkowitą ilość miejsca na karcie składa się przestrzeń do zarządzania danymi, np. danymi systemowymi, w związku z tym rzeczywista pojemność
do wykorzystania jest mniejsza niż wskazana na karcie.
*2: Na karcie P2 o pojemności 64 GB można zarejestrować do 80 min materiału przy użyciu kodeka AVC-Intra 100 1080/23.98p lub 160 min przy użyciu
AVC-Intra 100/DVCPRO HD 720/23.98p.
*3: Aby uzyskać informacje o modelach obsługujących kodek AVC-Intra, zob. produkty wymienione na stronach od 11 do 18.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/aj-p2e032fg
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