
CARTÃO DE
MEMÓRIA SANDISK
EXTREME
COMPACTFLASH
Velocidade de leitura de até 120 MB/s1

Onde comprar os cartões de memória da SanDisk

DESEMPENHO SUSTENTADO PARA
QUALQUER SITUAÇÃO
A combinação ideal de velocidade de disparo (até 85 MB/s1), garan�a de desempenho sustentado de vídeo
(VPG-20)3 e velocidade de transferência (até 120 MB/s); apenas cartões de 16 GB a 128 GB.

Ideal para uso com câmeras DSLR e câmeras de vídeo HD de nível médio e de alto nível, o Cartão de
Memória SanDisk Extreme CompactFlash oferece memórias de leitura/gravação de primeiro nível para
capturar instantâneos de ação rápida e permi�r transferências de arquivos rápidas. Este cartão de memória
também oferece Garan�a de Desempenho de Vídeo (VPG-20) para proporcionar uma velocidade de dados
de gravação sustentada mínima de 20 MB/s3, compa�vel com gravação de vídeo Full HD (1080p)4  de alta
qualidade. Aproveite fotografias no modo de disparo con�nuo com velocidades de gravação do cartão de
até 85 MB/s1 (567X) e tenha um fluxo de trabalho eficiente com velocidades de transferência de até 120
MB/s2. Com capacidades de até 128 GB5, este cartão de memória fornece bastante armazenamento para
vídeos Full HD e fotos RAW.

DESEMPENHO FOTO A FOTO EXCEPCIONAL
Com velocidades de gravação de até 85 MB/s1, o Cartão de Memória SanDisk
Extreme CompactFlash aumenta o desempenho da sua DSLR de nível médio ou
superior durante a filmagem no modo de intermitência, em fotografias rápidas e na
captura de RAW e JPEG. O cartão grava fotos quase que instantaneamente,
garan�ndo que você capture sua melhor foto. As velocidades de leitura de até 120
MB/s2 tornam a transferência de imagens para o seu computador rápida e simples.

CAPTURA DE VÍDEO DE NÍVEL PROFISSIONAL
Com uma especificação de perfil da Garan�a de Desempenho de Vídeo (VPG-20)3,
o cartão de memória SanDisk Extreme CompactFlash pode acompanhar as
demandas excessivas de memória do equipamento de vídeo profissional, como



câmeras de vídeo HD. A garan�a de desempenho de vídeo (VPG-20) do cartão
assegura transferência de dados entre o cartão e a câmera com uma velocidade de
gravação de dados sustentada de 20 MB/s2, assegurando um fluxo de vídeo
con�nuo e ininterrupto. Você poderá gravar em resoluções tão altas de até 1080p4,
sem saltar quadros.

DESIGN RESISTENTE
Os Cartões de Memória SanDisk Extreme CompactFlash são projetados para lidar
com qualquer situação que se apresentar. Esse cartão tem a comprovação de testes
rigorosos de vibração, choque e tensão, e inclui reves�mento de silicone RTV para
oferecer proteção adicional contra choque e vibração. Ele opera pra�camente em
qualquer clima, com temperaturas de funcionamento que podem variar de -13 a
185 graus Fahrenheit.

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ELEVADA
O cartão de memória SanDisk Extreme CompactFlash oferece espaço suficiente
para armazenar fotos de alta resolução e vídeos Full HD4. Com capacidades de até
128 GB5, o cartão pode armazenar milhares de fotos e horas de vídeo.

GARANTIA
O Cartão de Memória SanDisk Extreme CompactFlash conta com garan�a limitada
vitalícia6.

128 GB 64 GB 32 GB 16 GB

CARTÃO DE MEMÓRIA SANDISK
EXTREME® COMPACTFLASH®

Capacidade: 32 GB

Velocidade de Leitura: até 120MB/s2

Velocidades de Gravação: até 85MB/s

Velocidade de Vídeo: VPG-202

Fator de Forma: CompactFlash

Onde comprar

Ó



FOTÓGRAFOS DE NATUREZA E VIDA
SELVAGEM

Saiba mais sobre nossos fotógrafos de natureza e vida selvagem

Conheça a Equipe

VOCÊ PODE GOSTAR TAMBÉM

CARTÃO DE MEMÓRIA
SANDISK EXTREME
PRO COMPACTFLASH 
A Escolha Profissional

Saiba Mais

SSD PORTÁTIL SANDISK
EXTREME 500
Armazenamento de Alta Velocidade para
fotografias e vídeos de alta resolução

Saiba Mais

ESPECIFICAÇÕES  DETALHES DO PRODUTO  NÚMEROS DE PRODUTO
GARANTIA

Visão geral  Opções  Vídeos  Especificações  Atendimento ao Cliente  Compa�bilidade  O

  
ARMAZENAMENTO MÓVEL CARTÕES E LEITORES PENDRIVE SSD REPRODUTORES DE MP3 EQUIPE

PARA O LAR PARA EMPRESAS DESIGN OEM

https://www.sandisk.com.br/content/sandisk-main/pt_br/home/extreme-team#meet-team
https://www.sandisk.com.br/home/memory-cards/compact-flash/extremepro-compactflash.html
https://www.sandisk.com.br/home/ssd/extreme-500-ssd.html
http://kb.sandisk.com/
http://pct1.sandisk.com/NewSearch.aspx
https://www.sandisk.com.br/home/mobile-device-storage.html
https://www.sandisk.com.br/home/memory-cards.html
https://www.sandisk.com.br/home/usb-flash.html
https://www.sandisk.com.br/home/ssd.html
https://www.sandisk.com.br/home/mp3-players.html
https://www.sandisk.com.br/home/extreme-team.html
https://www.sandisk.com.br/home.html
https://www.sandisk.com.br/business.html
https://www.sandisk.com.br/oem-design.html
https://www.sandisk.com.br/content/sandisk-main/pt_br


Capacidade 128 GB 64 GB 32 GB 16 GB

Velocidade de
Leitura

até 120MB/s2 até 120MB/s2 até 120MB/s2 até 120MB/s2

Velocidades de
Gravação

até 85MB/s até 85MB/s até 85MB/s até 60MB/s

Fator de Forma CompactFlash CompactFlash CompactFlash CompactFlash

Velocidade de
Vídeo

VPG-202 VPG-202 VPG-202 VPG-202

Adaptador SD Yes Yes Yes Yes

Onde
comprar

Onde
comprar

Onde
comprar

Onde
comprar

Região  Todas as Regiões País  

ONDE COMPRAR SANDISK EM TODO O MUNDO
Para encontrar uma loja perto de você, selecione a Região e o País


