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ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC High 
Endurance – karty pamięci dla najbardziej 

wymagających 
 
W portfolio marki ADATA pojawił się nowy model kart 

pamięci o podwyższonej wytrzymałości, dedykowany do 

kamer monitoringu oraz rejestratorów samochodowych. 

 

ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC High Endurance to seria kart 

pamięci, w której postawiono na najwyższą wytrzymałość oraz 

odporność na niekorzystne warunki. Dzięki temu sprawdzą się one 

w profesjonalnych zastosowaniach, w których wykorzystywano do 

tej pory inne nośniki – np. w monitoringu wizyjnym. 

 

Dzięki zastosowaniu układów NAND flash o najwyższej jakości oraz 

wykorzystaniu technologii korekcji błędów, nowe karty pamięci 

ADATA mogą wytrzymać sumaryczny zapis nawet 40 000 godzin 

materiału video w wysokiej rozdzielczości. W przeliczeniu jest to 

ponad 4,5 roku ciągłego nagrywania przez 24 godziny na dobę. 

 

Karty z serii High Endurance są w pełni wstrząsoodporne, 

wodoszczelne (do głębokości 1 metra przez 30 minut), odporne na 

promieniowanie rentgenowskie (norma ISO7816-1) i wyładowania 

elektrostatyczne (norma EMC IEC61000-4-2). Mogą także 

pracować w szerokim zakresie temperatur – od -25 °C do 85 °C.  

 

Karty są też zgodne ze standardami UHS-I, U3, A2 oraz V30. 

Oznacza to, że oferują prędkość odczytu i zapisu do 100/80 MB/s 

oraz do 4000/2000 IOPS dla losowych operacji odczytu i zapisu. 

Umożliwia to płynne nagrywanie materiałów video w rozdzielczości 

nawet 8K i szybsze uruchamianie aplikacji mobilnych. 

 

Nowy model występuje w wariantach o pojemności 32 GB, 64 GB, 

128 GB i 256 GB. Jest w pełni kompatybilny ze smartfonami, 

tabletami, rejestratorami samochodowymi, kamerkami 

sportowymi oraz kamerami do monitoringu. W zestawie z kartą 

microSD znajduje się adapter do formatu SD. 

 

Karta ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC High Endurance 

będzie objęta 2-letnią gwarancją producenta.  
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O marce ADATA 

 

ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie 

producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci masowych 

oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 2001 roku. Od 

samego początku rozwija się w oparciu o filozofię tworzenia 

innowacyjnych oraz wyjątkowych produktów. Ten prosty przepis, 

realizowany przez ponad dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać 

ofertę marki ADATA i zdobyć zaufanie milionów klientów na całym 

świecie. ADATA kieruje się hasłem – Innovate the Future. 

 

Więcej informacji: www.adata.com 

ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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