Grote
gegevensopslagcapaciteit,
hoge overdrachtsnelheid,
schitterende betrouwbaarheid.
Solid-State-geheugenkaart
voor professioneel gebruik
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

Verlengt de opnameduur en verlaagt de kosten
De P2-kaart biedt maximaal 64 GB*1 opslagcapaciteit. Eén P2-kaart kan maximaal 64 minuten*2 opnemen met de DVCPRO HD- of AVC-Intra 100-codec
of maximaal 128 minuten*2 met de AVC-Intra 50-codec.*3 Deze grote capaciteit biedt voldoende opnametijd, zelfs voor een handheld camerarecorder of
draagbare recorder met twee kaartsleuven. Met een geheugencapaciteit van de halfgeleider die elk jaar toeneemt, kunt u nog zuinigere P2-kaarten met een
nog grotere capaciteit verwachten in de toekomst.
Klik hier voor een lijst met downloadbare gebruiksaanwijzingen.

*1: De totale kaartcapaciteit bevat ruimte voor gegevensbeheer, zoals systeemgegevens. Daarom is het werkelijk bruikbare gebied kleiner dan de capaciteit
die is aangegeven op de kaart.
*2: Een 64GB P2-kaart kan 80 minuten opnemen in AVC-Intra 100 1080/23.98p of 160 minuten in AVC-Intra 100 / DVCPRO HD 720/23.98p.
*3: Bekijk de producten die zijn weergegeven op pagina's 11 tot 18 voor details over modellen die AVC-Intra-gereed zijn.
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SPECIFICATIONS

URL: https://nl.business.panasonic.be/professional-camera/AJ-P2E032FG

CONTACT
Web: https://nl.business.panasonic.be/professional-camera/contact-us

