
Cartões de Memória I Soluções de Memória Móveis
Hoje em dia, smartphones avançados, tablets, câmeras digitais, e filmadoras são tão rápidos e 

poderosos, com 4K, 3D e Full HD capacidades de gravação que atuam bem mídia de armazena-

mento com alta velocidade e capacidade. Oferecendo espaço de armazenamento vasto e super 

velocidade de letura e gravação, os cartões microSDXC/SDHC da Transcend são a solução perfeita 

de upgrade de memória para atingir a tendência do seu estilo de vida móvel.
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- Extra-grande capacidade de até 64GB permite a armazenar filmes e fotos de alta resolução

- Error Correction Code (ECC) embutido pode detectar automaticamente e corrigir erros de  

   transferência

- Confiabilidade excepcional e retenção de dados de longa duração

- Garantia de Vida Limitada
* 4K e 3D gravações para apenas cartões de microSD 633x
** Alguns modelos de phone podem não suportar cartões de memória de 64GB microSDXC

Perfeita compatibilidade com 
vários dispositivos

É perfeito para gravações de

                     4K, 3D &Full HD 

MLC flash baseado desempenho & 
confiabilidade (Séries Ultimate)

Maximize a Potência Móvel

Normal

Código do produto
8GB

16GB
32GB

TS8GUSDHC10U1*
TS16GUSDHC10U1*
TS32GUSDHC10U1*

8GB~32GB
Taxa de transferência de dados (Max)*
Até: 90MB/s, 600x
- MLC NAND Flash -

microSDHC10 UHS-I       Ultimate

Código do produto
32GB
64GB

TS32GUSDU3*
TS64GUSDU3*

32GB~64GB
Taxa de transferência de dados (Max)*
Até: 95MB/s, 633x
- MLC NAND Flash -

microSDHC10 UHS-I       Ultimate

Taxa de transferência de dados (Max)*
Até: 60MB/s, 400x

Código do produto
8GB
8GB

16GB
16GB
32GB
32GB
64GB

128GB

TS8GUSDU1*
TS8GUSDCU1
TS16GUSDU1*
TS16GUSDCU1
TS32GUSDU1*
TS32GUSDCU1 
TS64GUSDU1*
TS128GUSDU1*

8GB~128GB
microSDHC/SDXC10 UHS-I       Premium3

* Inclui adaptador


