HVAD BETYDER ALLE BEGREB OG SYMBOLER?
Der er kommet en trejde skrivehastighed på kort,
nemlig bogstavet V (som på sigt skal afløse bogstavet
U). V angiver ligeledes den laveste skrivehastighed
målt i MB/s. V10 = 10 MB/s, V30 = 30 MB/s
Se mere i skemaet på side 3 under
Korthastigheder og Videoformat!

SD-KORT OG KLASSEFICERING
UHS-I kontra UHS-II
UHS står for ”Ultra High Speed”. UHS angiver
overførselshastigheden (skrivehastighed/
busshastighed). Til venstre ovenfor vises et SD-kort
UHS-I og det har en overførselshastighed på op til
104 MB/s. Kortet til højre er det hurtigere UHS-II
kort og det har en højere busshastighed. Det har en
overførselshastighed på op til 312 MB/s.
Du kan nemt se forskellen mellem de to korttyper.
UHS-II har en ekstra række af kontakter, som er vist
på billedet ovenfor.

SDHC kontra SDXC
SDHC er et Secure Digital hukommelseskort. HC står
for ”High Capacity”, hvilket indikerer at kortene i
serien er fra 4 til 32GB. SDXC er den nyeste standard.
XC står for ”Extended Capacity” , hvilket indikerer at
kortene går fra 64GB og helt op til 1TB
For microSD-kort gælder de samma benævninger
som for et SD-kort.

LagringsKapacitet

Tallet der står angivet i MB er max læsehastighed.
Skrivehastigheden er normalt lavere end
læsehastigheden. Læsehastighed = når der overføres
filer fra kort til PC. Skrivehastighed = når der
overføres filer til kortet fra kamera.
OBS Husk at alle hastigheder der er angivet på et
kort, er den højst teoretiske hastighed!

UHS-hastighed
Laveste skrivehastighed i MB/s.
På kortet findes der også et symbol, et U med et
Gammel klasseficering
tal indeni som angiver den laveste vedvarende
Klasse 10 = det samme
skrivehastighed (ikke det samme som UHS
som UHS-I.
busshastighed) Tallet angiver den laveste
Teoretisk
1 = 10MB/s, U
3 = 30MB/s.
skrivehastighed målt i MB/s. U
Højeste læsehastighed
Du kan altid tilføje et 0 efter tallet, for at få den
Korttype
korrekte minimumshastighed!
SDHC = 4-32GB
SDXC = 64GB-1TB

Tura Scandinavia AB, Bregnerødvej 132B, 3460 Birkerød
Ordretelefon: 48 18 78 81
E-post: dk@turascandinavia.com

V-hastighed
Laveste
skrivehastighed
i MB/s.

Buss-hastighed
og UHS version
(ikke klasse).
UHS-I op til
104MB/s, UHS-II
op til 312 MB/s.
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CF-KORT OG UDMA
UDMA er betegnelsen for den maksimale bushastighed der understøttes på et CF-kort.
UDMA6 kom tilbage i 2006, og har en maksimal
overførselshastighed på 133 MB/s. Idag er den
højeste standard UDMA7 som har en teoretisk
overførselshastighed på 167 MB/s.
Nogle kortudbydere anvender symbolet ”1066X”.
Dette er i praktisk kun en afklaring af hastigheden i
forhold til en CD-Skive (150 KB/s gange 1066 = 160
MB/s).
CF-KORT KONTRA SD-KORT
SD kort af typen UHS-II er næsten dobbelt så hurtigt
i overførselshastighed (312 MB/s) i forhold til det
hurtigste CF korttype med UDMA7 (167 MB/s)
Dette betyder dog ikke at du altid med fordel skal
anvende SD kort i forhold til et CF kort. De forskellige
formater anvender forskellige bussoverførelser
hvilket betyder at de forvalter datastrømmen
forskelligt. Et langsom CF kort kan give en hurtigere
tømning af kameraets buffer i forhold til et hurtigere
SD kort.
Det hele er afhængigt af hvilket kamera der anvendes!

Lagrings kapacitet
Teoretisk
Højeste læsehastighed
Laveste skrivehastighed
i MB/s
Buss-hastighed
UDMA7 er hurtigst med
167 MB/s.

Den såkaldte busshastighed er en kilde til forskellige
resultater på forskeillige enheder, eksempelvis en PC
eller et kamera, eftersom at det er enhedens buss
der håndterer de data der strømmer igennem den
givende enhed til hukommelseskortet eller omvendt!
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KORTHASTIGHEDER OG VIDEOFORMAT
Skrivning:
Det er den laveste optagehastighed, der er
markeret på kortets symboler. Denne hastighed er
vigtig i videooptagelse.

Videoformat:
I den blå markering i tabellen kan du se i hvilken
hastighedsklasse, der er nødvendig for at optage i et
bestemt videoformat.

Hastighedsklasser:
Her er de 3 navne der findes på hastigheder.
Klasse (C), UHS-klasse (U) og V-klasse.
Der er vist den laveste hastighed.

Opløsning:
Ud over videoformatet, så er antallet af billeder pr.
sekund du optager filmen i også vigtig. Nedenfor
visualiseres opløsning og interval for billedhastighed.

Hastighedsklasser

Videoformat

DUMMIES & TIPS
Busshastighed = hvordan kortet håndterer
datastrømmen.
Skrivehastighed = det mest interessante ved anvendelse
af selve kortet (billeder/video).
Læsehastighed = Overførselshastighed fra
hukommelseskortet.
Film i 4K = Her behøves både et stort og hurtigt kort da
begge egenskaber kræves.
Flash fotografering i studio = så er det ikke hastigheden
der er i fokus. Med flash kan man ikke tage så mange
billeder i en serie.
Fotografer sport i JPEG = Her er seriebilleder vigtigt,
JPEG billeder kan hurtigt overføres til kortet og så er
hurtigheden ikke i fokus.
Raw format = Tages der billeder i Raw-format og i serier,
så er hurtigheden og størrelsen på kortet vigtig.
Hurtig gennemgang af billeder i kameraet = Dette er
hurtigst med et hurtigt kort.
Stor mængde billeder (mange GB) = Skal de overføres til
en PC er læsehastigheden vigtig for at spare tid.

Formatér altid kortet i den enhed der skal bruges.
Træk aldrig et hukommelseskort ud af et kamera/
kortlæser mens det arbejder (skriver eller læser)
Anvend en kortlæser af en god kvalitet. En Kortlæser
indeholder et kredsløb der styrer datastrømmen. En dårlig
kortlæser kan give ukorrekte oplysninger!
Køb et hurtigt hukommelseskort hvis du behøver at
skyde mange billeder i sekundet. Husk på at kameraet
også kan have begræsninger.
Slå funktioner i kameraet fra som nedsætter
hastigheden (filtre og forbedringer) dermed øger du
muligheden for at tage flere billeder i træk.
Vil du være ekstra sikker, skriv til to hukommelseskort, hvis
dit kamera har denne funktion.
Opbevar altid dine hukommelseskort i et hårdt etui.
Røntgenscannere i lufthavne ødelægger ikke
hukommelseskort eller indholdet.
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