Pressmeddelande
KIOXIA EXCERIA microSD- och SD-minneskort med imponerande kapacitet
Nyutvecklad lagringsteknik möjliggör kapaciteter på upp till 1 024 GB

Düsseldorf, Tyskland, 18 augusti 2020 – KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory
Europe) har nöjet att meddela att EXCERIA microSD- och SD-kort nu kommer att erbjudas i
butiker och på nätet med upp till fyra gånger så stor lagringskapacitet. Med minneskapacitet på
upp till 512 GB för microSD och 1 024 GB för SD utökar KIOXIA EXCERIAs microSD- och SDkort potentialen i alla enheter, från smartphones till proffskameror, genom att använda sig av
BiCS FLASH™ 3D-minne.
Tidigare i år omarbetade KIOXIA sin portfölj av konsumentprodukter både när det gäller
utseende och känsla. Förutom microSD- och SD-kort innefattar portföljen även USB-minnen
och Solid State-diskar (SSD). Alla produkter är särskilt utformade för att kunna möjliggöra för
slutanvändare att spara sina digitala liv var de än befinner sig och närhelst de önskar.
I jämförelse med konventionell Floating Gate NAND-teknik erbjuder FLASH™ 3D-minne utökad
lagringskapacitet med lägre energiförbrukning, högre effektivitet och reducerade
lagringskostnader per gigabyte. Till exempel kan microSD-kortet 256 GB EXCERIA HIGH
ENDURANCE lagra cirka 24 timmar av full HD-video. Dessa kort är särskilt designade för

dashcams och övervakningskameror, och möjliggör fortlöpande skrivning och radering till kortet
samtidigt som sannolikheten för fel vid videoinspelningen reduceras.
EXCERIA PRO SD levererar den prestanda som professionella fotografer och videografer
kräver och är ett kort som passar både för höghastighetsfotografering och för 8K och full HDvideoinspelning (V90, UHS snabbhetsklass U3, SD snabbhetsklass C10). Till exempel lagrar ett
SD-kort med en kapacitet på 256 GB över 38 000 foton med 18 megapixlar eller över 5 timmar
videomaterial i 4K-upplösning.
Dessa är de kommande nya lagringskapaciteterna:
microSD-kort
- EXCERIA HIGH ENDURANCE 32/64/128/256 GB
- EXCERIA PLUS 32/64/128/256GB/512 GB
- EXCERIA 16/32/64/128/256 GB
SD-kort
- EXCERIA PRO 64/128/256 GB
- EXCERIA PLUS 32/64/128/256/512/1024 GB
- EXCERIA 16/32/64/128/256 GB
“Konsumenterna har lärt känna våra produkter och deras utmärkta kvalitet, prestanda och
pålitlighet. KIOXIA lägger stor vikt vid att bibehålla dessa egenskaper även för våra nya
konsumentprodukter”, menar Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing på
KIOXIA. Vi strävar hela tiden efter att bevara denna höga kvalitet och tillverka innovativa och
inom sin klass ledande flashminnen för kundernas alla behov.”
För mer information om KIOXIAs EXCERIA microSD- och SD-minneskort, vänligen besök vår
webbsida för Konsumentprodukter.

Om KIOXIA Europe
KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH) är ett europeiskt dotterbolag till KIOXIA
Corporation, en världsledande leverantör av flashminnen och Solid State-diskar (SSD). Från uppfinnandet av
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minneslösningar som berikar människors liv och vidgar samhällets horisonter. Företagets innovativa 3Dflashminnesteknik BiCS FLASH skapar framtiden för lagring i högdensitetsapplikationer, inklusive avancerade
smarta telefoner, PC-datorer, SSD:er samt inom bilindustrin och i datacenter.
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