
Philips
Micro SD-kaarten

• 8 GB

FM08MP45B/10

Gemakkelijk op te slaan! Gemakkelijk over te
brengen!
 
De Philips MicroSDXC-kaarten bieden u de mogelijkheid om foto's, video's, muziek en gegevens op te slaan en passen dankzij de

adapter in veel sleuven. Gemakkelijk mee te nemen in de kleine hoesjes.

Voordelen

Prestaties en capaciteit
• 8 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden
• Supersnelle overdrachtssnelheden met klasse 10 SDHC-kaarten
 
Gemakkelijk
• Aansluiten op andere apparaten met adapter
• Gemakkelijk mee te nemen in een kleine hoes

 
Een veelzijdige kaart
• Perfect voor uw camera's, MP3-spelers, gameconsoles
• Sla uw muziek, foto's en video's op
 

Kenmerken

8 GB aan opslagcapaciteit
Dankzij de 8 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden
via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen en te delen.

Aansluiten met adapter
Dankzij de SD-kaartadapter kan een micro SD-kaart eenvoudig worden
omgezet naar het formaat van een SD-kaart. U kunt uw foto's, muziek en
video's overzetten naar andere apparaten en delen met uw vrienden.
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Gemakkelijk mee te nemen
Het is vervelend om al uw gegevens en foto's kwijt te raken als u uw SD-kaart
verliest. Nu kunt u uw micro SD-kaart meenemen in het meegeleverde kleine
hoes, zodat u hem niet per ongeluk breekt of kwijtraakt!

Perfect voor uw apparaten

Sla uw media op

Supersnelle overdrachtssnelheden
Dankzij de klasse 10-prestaties en snelle overdrachtssnelheden van deze
SDHC-kaart hoeft u niet lang meer te wachten tot gegevens zijn overgebracht.
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