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Imi! Van egy rossz hírem!

 
2008.10.13. | Üzenıfüzet

A legutóbbi buli végét nem tudtam már felvenni az új HD-s kamerámmal, mertA legutóbbi buli végét nem tudtam már felvenni az új HD-s kamerámmal, mertA legutóbbi buli végét nem tudtam már felvenni az új HD-s kamerámmal, mertA legutóbbi buli végét nem tudtam már felvenni az új HD-s kamerámmal, mert
megtelt a kártyám. Ennek Imi barátom örült a legjobban, nem igazán szerettemegtelt a kártyám. Ennek Imi barátom örült a legjobban, nem igazán szerettemegtelt a kártyám. Ennek Imi barátom örült a legjobban, nem igazán szerettemegtelt a kártyám. Ennek Imi barátom örült a legjobban, nem igazán szerette
volna, ha elkészülnek azok a képek. Imi! Van egy rossz hírem, vettem egyvolna, ha elkészülnek azok a képek. Imi! Van egy rossz hírem, vettem egyvolna, ha elkészülnek azok a képek. Imi! Van egy rossz hírem, vettem egyvolna, ha elkészülnek azok a képek. Imi! Van egy rossz hírem, vettem egy
nagyobb kártyát!nagyobb kártyát!nagyobb kártyát!nagyobb kártyát!

Sokan vagyunk, akik megszálottjai lettünk a HD-s videózásnak. Mit nekünk 10 Megapixeles digitális fényképezıgép, mi
mindent a legnagyobb felbontásban mozgóképre akarunk rögzíteni. Ezért nagyon örültem az új Sandisk Video HD
kártyáinak. Két formátum érkezett az SDHC és a Memory Stick PRO Duo.
 
A Sandisk a Video HD kártyákat a sebességre és a megbízhatóságra optimizálta, kifejezetten HD videokamerákba
tervezte. Tetszıleges felbontásban rögzíthetjük a kedves pillanatokat egészen 1080-as felbontásig, és biztosak lehetünk
abban, hogy gyönyörő és részlet gazdag felvétel kerül a szupergyors kártyára. A Video HD kártyákkal kihasználhatjuk a
HD kamera legmagasabb beállításait is.
 

Az SDHC kompatibilis kamerákba természetesen az SDHC 4 vagy 8 Gigabájtos kártyákat tehetjük. A Sandisk a Sonyval
közösen készítette a Memory Stick Pro Duo kártyákat, ezért nyugodtak lehetünk, hogy megfelelnek a Sony kamerák

minden igényének.
 

Itt egy rövid táblázat, hogy mennyi anyag is fér el a különféle felbontások mellett ezekre a kártyákra:

Bocs, Imi, legközelebb a buli vége is meglesz!

 

Vissza a fıoldalraVissza a fıoldalraVissza a fıoldalraVissza a fıoldalra
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