
AXIS Companion Card 64 GB
Cartão microSDXCTM de elevada resistência

O AXIS Companion Card 64 GB constitui uma solução de armazenamento descentralizado de elevado desempenho
otimizada para videovigilância e suporte de funcionalidades de vigilância médica com câmaras Axis. O armazenamento
descentralizado, suportado na maioria dos produtos de vídeo em rede da Axis, permite soluções de gravação flexíveis
com gravação de vídeo descentralizada, eliminando a necessidade de utilização de um servidor, DVR ou NVR. O AXIS
Companion Card 64 GB otimiza a utilização da largura de banda, uma vez que o vídeo é gravado em cada câmara,
mesmo em casos de ausência ou limitações da largura de banda. Combinado com a tecnologia Axis Zipstream, é até
possível gravar vídeo de alta qualidade de forma eficaz localmente no AXIS Companion Card 64 GB.

> Otimizado para câmaras de vigilância

> Pronto a utilizar para fins de vigilância médica

> Garantia Axis de 3 anos

Informações técnicas



AXIS Companion Card 64 GB

Cartão SD
Fator de forma microSDXCTMa

Cor Branco

Capacidade 64 GBb

Classe Classe 10 (C10) e UHS Speed Classe 1 (U1)

Velocidade de
transferência na
leitura/escrita

20 MB/s em leitura/escrita

Dimensões do
cartão

Cartão microSDXCTM: 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 pol. x
0,43 pol. x 0,04 pol.)

Condições de
funcionamento

-25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

Sustentabilidade Isento de PVC

Aprovações EN 55022 Classe B, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B,
ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, VCCI Classe B

Compatibilidade Todos os produtos Axis com suporte de cartão SD.

Garantia Garantia Axis de 3 anos, consulte www.axis.com/warranty

a. SanDisk é uma marca comercial da SanDisk Corporation, registada nos Estados
Unidos e noutros países. As marcas e os logótipos microSDXC e SD são marcas
comerciais da SD-3C, LLC.

b. 1GB=1.000.000.000 bytes. O armazenamento real é menor.

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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