
lainnya >>

 › Kecepatan terbaik untuk 
mendukung kamera aksi  
dan drone HD

 › Ambil foto berkecepatan tinggi 
dalam kualitas Ultra-HD 4K/8K 
tanpa penurunan gambar

 › Mendukung performa  
aplikasi A1

 › Pengoptimalan transfer  
file dan dilengkapi pembaca 
microSD UHS-II

 › Tahan lama

CANVAS REACT PLUS microSD

Kreatifitas dan Inspirasi  
dalam Kualitas Profesional
Kartu microSD Canvas React Plus Kingston memberikan performa yang andal 

dan tahan lama untuk merekam video materi iklan profesional dalam kualitas 

4K/8K yang luar biasa dan foto beresolusi tinggi tanpa perlu khawatir tentang 

kecepatan lambat dan penurunan gambar. Dirancang dengan standar UHS‑II 

terbaru dan kelas kecepatan U3 dan V90 terbaik, kartu microSD Canvas 

React Plus kompatibel dengan kamera aksi dan drone HD profesional yang 

berstandar industri. Ambil foto mode burst beruntun dengan kecepatan 

rekam hingga 165MB/dtk* dan rekam video dalam kualitas sinematik Ultra‑HD. 

MicroSD Canvas React Plus mendukung Kelas Performa Aplikasi A1 untuk 

mempercepat alur kerja Anda dengan performa aplikasi yang lebih cepat 

pada smartphone dan tablet. MicroSD ini juga dilengkapi dengan pembaca 

microSD MobileLite Plus Kingston yang memiliki kecepatan transfer hingga 

285MB/dtk1 untuk peningkatan alur kerja pasca‑produksi dan efisiensi, serta 

Adaptor UHS‑I SD2 untuk kompatibilitas perangkat yang nyaman. 

k i n g s t o n . c o m / f l a s h



CANVAS REACT PLUS microSD

SPESIFIKASI

FITUR/KEUNGGULAN

Kapasitas3

64GB, 128GB, 256GB

Standar/Class
Class 10, UHS‑II, U3, V90, A1

Performa1

baca/tulis 285/165MB/dtk

Dimensi
11mm x 15mm x 1mm (microSD) 
24mm x 32mm x 2,1mm (dengan adaptor SD) 
36,6mm x 20mm x 7,5mm (pembaca)

Format
exFAT

Suhu operasi
‑40°C~85°C

Suhu penyimpanan
‑25°C~85°C

Tegangan 
3.3V

Garansi/dukungan
Kartu: seumur hidup; Pembaca: 2 tahun
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1. Berdasarkan pengujian internal, performa dapat bervariasi bergantung pada perangkat host. Performa 
penuh memerlukan Pembaca microSD MobileLite Plus.

2. Adaptor UHS‑I SD yang disertakan untuk microSD tidak mendukung kecepatan UHS‑II yang diiklankan. 
Silakan gunakan langsung dengan host microSD UHS‑II atau pembaca untuk performa maksimal.

3. Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan Flash digunakan untuk pemformatan 
dan fungsi lainnya sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas 
sebenarnya yang tersedia untuk penyimpanan data akan kurang dari yang tercantum pada produk. 
Untuk informasi lebih lanjut, baca Panduan Memori Flash Kingston di kingston.com/flashguide.

Kecepatan terbaik untuk mendukung penggunaan 
kamera profesional — Dengan kecepatan transfer 
hingga 285MB/dtk1 dan kecepatan rekam hingga 
165MB/dtk1, kartu ini ideal untuk para kreator profesional.

Standar UHS-II terbaru untuk fotografi dan 
perekaman video beresolusi tinggi yang andal — 
Ambil foto dan video berkecepatan tinggi dalam 
kualitas Ultra‑HD 4K/8K tanpa penurunan gambar.

Mendukung kelas performa aplikasi A1 —  
Percepat alur kerja Anda dengan performa  
aplikasi yang lebih cepat.

Optimalkan transfer file dengan Pembaca microSD 
UHS-II yang sudah disertakan — Percepat alur  
kerja Anda dengan transfer cepat menggunakan 
Pembaca microSD MobileLite Plus UHS‑II yang  
sudah disertakan.

Kartu (termasuk Pembaca)

MLPMR2/64GB

MLPMR2/128GB

MLPMR2/256GB


