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CANVAS REACT PLUS microSD

Profesyonel Kalitede
Yaratıcılık ve İlham
Kingston Canvas React Plus microSD kart, kare kaybı ya da düşük hız sorunları
yaşamadan müthiş 4K/8K videolar ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek
isteyen, yaratıcılık sektöründeki profesyonellere yönelik güvenilir ve güçlü
performans sağlar. Canvas React Plus microSD kartlar en yeni UHS-II standartlarını
ve en gelişmiş U3 ve V90 hız sınıflarını karşılayan tasarımıyla, endüstri standardı
HD drone’lar ve aksiyon kameraları ile uyumludur. Ultra-HD sinema kalitesinde
165MB/s1’ye varan kayıt hızlarında seri fotoğraflar çekin. Canvas React Plus
microSD, akıllı telefonlarda ve tabletlerde yüksek uygulama hızı ile iş akışınızı
hızlandırmak için A1 Application Performance Class’ı desteklemektedir. Postprodüksiyon iş akışını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için 285 MB/s1’ye

›› HD drone’ları ve aksiyon
kameralarını destekleyen
yüksek hızlar
›› Kare kaybı yaşamadan
4K/8K Ultra-HD yüksek hızda
çekimler yapın
›› A1 uygulama performansını
destekler

varan aktarım hızına sahip Kingston MobileLite Plus microSD okuyucu ve cihaz
uyumluluğunu artırmak için bir UHS-I SD Adaptör2 ile birlikte gelmektedir.

›› Birlikte gelen UHSII microSD okuyucu ile
en iyi dosya aktarımı
›› Dayanıklı
Daha fazla >>

CANVAS REACT PLUS microSD
ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR
Profesyonel kamera kullanımı destekleyen yüksek
hızlar — Bu kart, 285MB/s1’ye varan aktarım hızları
ve 165MB/s1’ye varan kayıt hızları ile kreatif sektörde
çalışan profesyoneller için idealdir.
Güvenilir yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video
kaydı için sağlayan en yeni UHS-II standardı —
Kare kaybı yaşamadan 4K/8K Ultra-HD yüksek hızda
fotoğraflar ve videolar çekin.

A1 uygulama performansı sınıfını destekler — Daha
yüksek uygulama performansı ile iş akışınızı hızlandırın.
Birlikte gelen microSD Okuyucu ile dosya aktarımını
hızlandırın — Birlikte gelen MobileLite Plus microSD
Okuyucu’nun sağladığı yüksek aktarım hızı ile iş akışınızı
hızlandırın.

TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasiteler3
64GB, 128GB, 256GB
Standart/Sınıf
Class 10, UHS-II, U3, V90, A1
Performans1
285/165MB/s Okuma/Yazma
Boyutlar
11mm x 15mm x 1mm (microSD)
24mm x 32mm x 2,1mm (SD adaptörle)
36,6mm x 20mm x 7,5mm (okuyucu)
Biçimlendirme
exFAT
Saklama sıcaklığı
-40°C~85°C
Çalışma sıcaklığı
-25°C~85°C

PARÇA NUMARALARI
Kart (Okuyucu dahil)
MLPMR2/64GB

Voltaj
3,3V

MLPMR2/128GB

Garanti/destek
kart için ömür boyu, okuyucu için 2 yıl

MLPMR2/256GB

1. Şirket içi yapılan testlere dayanmaktadır ve performans, kullanılan cihaza göre farklılık gösterebilir.
Tam performans için MobileLite Plus microSD Okuyucu kullanılmalıdır.
2. Ürünle birlikte sağlanan UHS-I SD Adaptör, UHS-II için açıklanan hızları desteklememektedir. En iyi
performans için lütfen doğrudan UHS-II microSD ana makine ya da okuyucu ile birlikte kullanın.
3. Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu
nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi
ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki
Kingston’ın Flash bellek rehberine gidin.
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