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CANVAS REACT PLUS microSD

Criatividade e Inspiração
com Qualidade Profissional
O cartão microSD Canvas React Plus da Kingston oferece desempenho confiável
e durável para a filmagem criativa e profissional de fantásticos vídeos 4K/8K
e fotos de alta resolução sem precisar se preocupar com quadros perdidos e
baixas velocidades. Projetado com os mais modernos padrões UHS-II e as mais
modernas classes de velocidade U3 e V90, os cartões microSD Canvas React Plus
são compatíveis com drones HD e câmeras de ação padrões do setor. Tire fotos
sequenciais em modo burst com velocidades de gravação de até 165MB/s1 e
capture vídeos Ultra-HD com qualidade de cinema. O microSD Canvas React Plus
suporta a Classe de Desempenho Aplicativo A1 (A1 Application Performance Class)
para agilizar seu fluxo de trabalho com desempenho mais rápido do aplicativo em

›› Velocidades impressionantes
para suportar drones HD e
câmeras de ação
›› Capture filmagens em alta
velocidade Ultra-HD 4K/8K
sem perder quadros
›› Suporta desempenho de
aplicativo A1

smartphones e tablets. Está incluido o leitor de microSD MobileLite Plus da Kingston
com velocidades de transferência de até 285MB/s1 para melhorar o fluxo de trabalho
e a eficiência da pós-produção, bem como um adaptador UHS-I SD para prática
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compatibilidade com o dispositivo.

›› Transferência de arquivos
otimizada com leitor de
microSD UHS-II incluído
›› Durável
Mais >>

CANVAS REACT PLUS microSD
RECURSOS/BENEFÍCIOS
Incríveis velocidades para suportar uso de câmera
profissional — Com velocidades de transferência de até
285MB/s1 e velocidades de gravação de até 165MB/s1 este
cartão é ideal para profissionais.
O mais moderno padrão UHS-II confiável para
fotografias de alta resolução e gravação de vídeo —
Capture filmagens em alta velocidade Ultra-HD 4K e 8K e
vídeos sem perder quadros.

Suporta classe de desempenho de aplicativo A1 —
Agilize seu fluxo de trabalho com desempenho mais rápido
do aplicativo.
Transferência de arquivos otimizada com leitor de
microSD UHS-II incluído — Agilize seu fluxo de trabalho
com transferências rápidas usando o leitor de microSD
MobileLite Plus UHS-II incluído.

ESPECIFICAÇÕES
Capacidades3
64GB, 128GB, 256GB
Padrão/Classe
Class 10, UHS-II, U3, V90, A1
Desempenho1
285/165MB/s leitura/gravação
Dimensões
11 x 15 x 1 mm (microSD)
24 x 32 x 2,1 mm (com adaptador SD)
36,6 x 20 x 7,5 mm (leitor)
Formato
exFAT
Temperatura de armazenamento
-40°C a 85°C
Temperatura de operação
-25°C a 85°C

CÓDIGO DO PRODUTO
Cartão (Leitor incluído)
MLPMR2/64GB

Tensão
3,3V

MLPMR2/128GB

Garantia/suporte técnico local
cartão vitalícia, leitor 2 anos

MLPMR2/256GB

1. Com base no desempenho em testes internos, irá variar de acordo com o dispositivo host.
O desempenho total é alcançado com o Leitor de microSD MobileLite Plus.
2. O adaptador UHS-I SD fornecido para microSD não suporta as velocidades UHS-II anunciadas.
Use diretamente com o host ou leitor de microSD UHS-II para desempenho otimizado.
3. Parte das capacidades listadas no dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para formatação
e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Isso significa que
a capacidade real de armazenamento de dados é inferior àquela indicada nos produtos. Para mais
informações, visite o Guia de Memória Flash da Kingston em kingston.com/flashguide.
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