
AXIS Companion Card 64 GB
High Endurance microSDXCTM-kaart

De AXIS Companion Card 64 GB is een oplossing voor gedecentraliseerde opslag met krachtige prestaties. Deze
kaart is geoptimaliseerd voor videobewaking en biedt ondersteuning voor prestatie- en statusbewaking van
Axis-camera's. Gedecentraliseerde opslag, ook wel edge storage genoemd, is iets wat wordt ondersteund in de meeste
Axis-netwerkvideoproducten. Het maakt flexibele opnameoplossingen met gedecentraliseerde video-opname mogelijk.
Met andere woorden: er is geen server, digitale videorecorder (DVR) of netwerkvideorecorder (NVR) nodig. De AXIS
Companion Card 64 GB optimaliseert het bandbreedtegebruik: zelfs bij beperkte of afwezige bandbreedte worden er
videobeelden opgenomen op de camera zelf, zeg maar onboard. In combinatie met Axis Zipstream-technologie kunnen
zelfs videobeelden in hoge kwaliteit effectief worden opgenomen op de AXIS Companion Card 64 GB.

> Geoptimaliseerd voor bewakingscamera's

> Geschikt voor prestatiebewaking

> 3 jaar garantie van Axis

Gegevensblad



AXIS Companion Card 64 GB

SD-kaart
Vormgeving microSDXCTMa

Kleur Wit

Capaciteit 64 GBb

Klasse Class 10 (C10) en UHS Speed Class 1 (U1)

Overdrachtssnel-
heid lezen/schri-
jven

20 MB/s lezen/schrijven

Kaartafmetingen microSDXCTM-kaart: 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 inch x 0,43
inch x 0,04 inch)

Bedrijfsom-
standigheden

-25 °C tot 85 °C (-13 °F tot 185 °F)

Opslagom-
standigheden

-40 °C tot 85 °C (-40 °F tot 185 °F)

Duurzaamheid Pvc-vrij

Goedkeuringen EN 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B,
ICES-003 Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, VCCI Class B

Compatibiliteit Alle Axis-producten met SD-kaartondersteuning.

Garantie 3 jaar garantie van Axis. Zie www.axis.com/warranty

a. SanDisk is een handelsmerk van SanDisk Corporation, dat gedeponeerd is in de
Verenigde Staten en andere landen. microSDXC- en SD-merktekens en -logo's zijn
handelsmerken van SD-3C, LLC.

b. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. Feitelijke bruikbare opslagruimte is minder.

Milieuverantwoordelijkheid

axis.com/environmental-responsibility
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