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Spole�nost Apacer Technology na veletrhu Computex Taipei 2005 ve dnech 31. kv�tna až 4. �ervna p�edstavila mj. 
první 2GB pam��ovou kartu Secure Digital s rychlostí p�enosu dat 150×. A 27. �ervna nabídla další dv� novinky: 
flash karty MMCplus a MMCmobile. 

Reklama: 

 

Nová 2GB pam��ová karta Secure Digital verze 1.1 s rychlostí p�enosu dat 150× je vhodná pro všechny stávající digitální 
p�ístroje vybavené odpovídajícím slotem – tedy fotoaparáty, zejména pak s vysokým rozlišením snímacího �ipu, ale také 
videokamery, PDA, MP3 p�ehráva�e, mobily s fotoaparátem a další multimediální za�ízení, kde uživatelé vítají velkou 
rychlost zápisu i �tení dat. Ta je v p�ípad� této karty 22,54 MB/s u �tení a 15 MB/s u zápisu. 

  

Nabídku pam��ových karet Apacer nejnov�ji rozší�ily dva modely rychlých a energeticky úsporných karet pro 



multimediální mobilní telefony (zejména pro modely t�etí generace), databanky a digitální za�ízení ur�ená pro p�ehrávání 
nebo archivaci videa, snímk�, hudebních soubor� nebo osobních dat. Jedná se o inovované pam��ové karty typu flash 
sérií MMCplus a MMCmobile. Vyzna�ují se zejména zrychleným p�enosem dat – odpovídají specifikacím nejnov�jších 
karet MMC verze 4.X (tzn. rychlost �tení dat cca 16 MB/s, což je více než 5× v�tší rychlost než u MMC p�edchozí verze 
3.X, které mají rychlost �tení dat 2,1 MB/s; rychlost zápisu je u nových karet 15 MB/s). Karty MMCplus budou nabízeny 
v �ervenci s kapacitami od 128 MB do 2 GB, karty MMCmobile jsou v nabídce již v �ervnu s kapacitou od 128 do 
maximáln� 256 MB a jsou nabízeny pro mobilní telefony pracující pod nap�tím 1,8 i 3,3 V. 
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