Karta WD Purple™ microSD™
Data vám už nikdy nezmizí z dohledu
Karta microSD WD Purple vychází z rozsáhlé analýzy tří generací průmyslových
produktů a je určena přímo pro dohledové systémy. Díky vysoké odolnosti a
kapacitě až 64 GB představuje karta microSD WD Purple kamerové úložiště s
dlouhou životností, a podporovaná funkce sledování stavu karty vám navíc
umožňuje provádět preventivní údržbu. Karta nabízí výjimečný výkon i spolehlivost,
které jsou pro stále větší počet dohledových systémů nezbytné kvůli pracovnímu
zatížení nepřetržitého nahrávání videí ve vysokém rozlišení. Na kartu WD Purple
společnosti Western Digital se můžete spolehnout – představuje ideální microSD
úložiště pro dohledové kamerové systémy a periferní zařízení.

ROZHRANÍ

PROVEDENÍ

RYCHLOSTNÍ TŘÍDA

KAPACITY

SDA 5.0

microSD

Rychlostní třída 10

32 GB, 64 GB

Rychlostní třída UHS 1 (U1)

ČÍSLA MODELŮ
WDD032G1P0A
WDD064G1P0A

Funkce produktu
Tohle je WD Purple
Navrženo pro dohledové systémy. Tuto kartu
zaštiťuje přední značka úložišť pro dohledové
systémy a vy proto můžete mít jistotu, že byla
navržena s ohledem na odolnost, výkon a
funkce, které jsou pro dohledové kamery s
nepřetržitým záznamem a periferní zařízení
nezbytné.

Jedničce na trhu můžete důvěřovat
Zužitkováváme roky zkušeností s průmyslovými
produkty. Společnost Western Digital vyvinula
již tři generace prvotřídních průmyslových
úložišť, což nám nyní umožnilo navrhnout
první kartu microSD určenou přímo pro
dohledové kamery.

Robustní úložiště i pro venkovní použití
Podporuje teplotní rozsah -25 °C až 85 °C;
odolává vlhkosti. Můžete mít jistotu, že vaše
karta byla navržena pro nepřetržitý provoz i v
nepříznivém počasí a celé řadě povětrnostních
podmínek.

Dodejte svým kamerám větší sebevědomí
Vysoká odolnost. Karty microSD WD Purple byly
navrženy pro nepřetržitý záznam i v případě,
že vaše kamery ztratí připojení k systému NVR.
Na svůj dohledový systém se tak můžete vždy
spolehnout.

Chytrá správa úložiště
Sledování stavu paměťové karty. Díky funkci
sledování stavu karty (v kompatibilních
kamerách) budete upozorněni, když
bude třeba vaši kartu microSD WD Purple
zkontrolovat, a můžete tak provádět
preventivní údržbu.

Nepřetržité zaznamenávání. Dlouhé
hodiny či dny.
Kapacita až 64 GB. Široká nabídka kapacit
pro různé kombinace rozlišení, rychlosti
snímkování, délky záznamu a nastavení
aktivace záznamu.
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karta microSD WD Purple
Technické údaje

64 GB

32 GB

Číslo modelu1

WDD064G1P0A

WDD032G1P0A

Kapacita po naformátování2

64 GB

32 GB

Provedení

microSDXCTM

microSDHCTM

V souladu se směrnicí RoHS3

Ano

Ano

Ano

Ano

Sekvenční čtení (MB/s) až

80

80

Sekvenční zápis (MB/s) až

50
Rychlostní třída 10
rychlostní třída UHS 1 (U1)
Až 64 TBW

50
Rychlostní třída 10
rychlostní třída UHS 1 (U1)
Až 32 TBW

2

2

-25° až 85°
-40° až 85°

-25° až 85°
-40° až 85°

Funkce produktu
Funkce sledování stavu paměťové karty
Výkon

Rychlostní třída
Odolnost4
Spolehlivost
Omezená záruka (roky)5
Specifikace týkající se prostředí
Teplota (°C)
Provozní
Úložiště

Některé produkty nejsou dostupné ve všech zemích světa 1
Co se týče kapacity úložiště, jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Pojmy týkající se rychlosti přenosu: jeden megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu. Výkon se může lišit v závislosti na
hardwarových a softwarových komponentách a konfiguracích.
3
Úložiště WD vyrobená a prodaná kdekoli na světě po 8. červnu 2011 splňují nebo překračují požadavky na omezené používání některých nebezpečných látek (RoHS) podle směrnice RoHS 2011/65/EU.
4
Hodnoty TBW (zapsané terrabajty) vypočítané pomocí zatížení klienta JEDEC (JESD219) se liší podle kapacity produktu.
5
2 roky nebo maximální limit odolnosti (TBW), podle toho, co nastane dříve. Údaje o zárukách v jednotlivých oblastech naleznete na adrese support.wdc.com.
1
2

Western Digital
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
USA

Služby a dokumentaci najdete na adrese:
http://support.wdc.com
www.wdc.com
800.ASK.4WDC
(800 275 4932)
+86 21 2603 7560
00800 27549338
+31 880062100

Severní Amerika / Latinská Amerika
Asie a Tichomoří
Evropa
(bezplatně, pokud je k dispozici)
Evropa / Blízký východ / Afrika

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

WD, logo WD a WD Purple jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Western Digital Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a
případně dalších zemích. microSD, microSDXC a microSDHC jsou registrované ochranné
známky nebo ochranné známky společnosti SD-3C, LLC ve Spojených státech a případně
dalších zemích. Veškeré ostatní známky jsou majetkem příslušných společností. Specifikace
produktů mohou být bez upozornění změněny. Zobrazené fotografie se mohou lišit od
skutečných produktů. Některé produkty nejsou dostupné ve všech zemích světa.
© 2018 Western Digital Corporation nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena.
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