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CANVAS REACT PLUS SD

Profesyonel Kalitede Yaratıcılık ve İlham
Kingston Canvas React Plus SD kart, 4K/8K video ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
çeken, kreatif sektöre yönelik endüstri standardı profesyonel kameralar ile çalışacak
şekilde tasarlanmış yüksek performans ve hız sunmaktadır. Canvas React Plus SD en
yeni UHS-II standartlarına ve en gelişmiş U3 ve V90 hız sınıflarını karşılayan tasarımı,
260MB/s1’ye varan kayıt hızları ile sıralı seri mod çekimler yapmanıza olanak sağlar.
Birlikte verilen MobileLite Plus UHS-II SD Okuyucu ile düşük hızlar ya da kayıp karelerle
karşılaşmadan yaratıcılığınızı gösterirken aynı zamanda iş akışınızı hızlandırın ve
verimliliğinizi artın. 300MB/s1’ye varan aktarım hızları ile post-prodüksiyon sürecinizi
geliştirin ve sinema kalitesinde yüksek çözünürlüklü çekim yaparken ağır iş yüklerinin
üstesinden gelin.

›› Profesyonel kamera kullanımı
destekleyen yüksek hızlar
›› Kare kaybı yaşamadan
4K/8K Ultra-HD yüksek hızda
çekimler yapın
›› Profesyonel fotoğrafçılar ve
dijital film yapımcıları için en
gelişmiş performans
›› Birlikte gelen UHS-II SD okuyucu
ile en iyi dosya aktarımı
›› Dayanıklı

Daha fazla >>

CANVAS REACT PLUS SD
ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR
Profesyonel kamera kullanımı destekleyen yüksek
hızlar — Bu kart, 300MB/s1’ye varan aktarım hızları ve
260MB/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

Profesyonel fotoğrafçılar ve dijital film yapımcıları için en
gelişmiş performans — Canvas React Plus, profesyonel video
kameralar ve dijital sinema kameraları ile en iyi performansı
sağlamak için UHS Speed Class 3 (U3) ve Video Speed Class 90’ı
(V90) desteklemektedir.
Birlikte gelen UHS-II SD Okuyucu ile dosya aktarımını
hızlandırın — Birlikte gelen MobileLite Plus SD Okuyucu’nun
sağladığı yüksek aktarım hızı ile iş akışınızı hızlandırın.

TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasiteler2
32GB, 64GB, 128GB, 256GB
Standart/Sınıf
Sınıf 10, UHS-II, U3, V90
Performans1
300/260MB/s Okuma/Yazma
Boyutlar
24mm x 32mm x 2,1mm (SD)
51,8mm x 33,5mm x 9mm (okuyucu)
Biçimlendirme
FAT32 (32GB)
exFAT (64GB-256GB)
Çalışma sıcaklığı
-25°C~85°C
Saklama sıcaklığı
-40°C~85°C
Voltaj
3,3V

PARÇA NUMARALARI
Kart (SD kart ve Okuyucu dahil):
MLPR2/32GB
MLPR2/64GB

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

MLPR2/128GB
MLPR2/256GB

1. Şirket içi yapılan testlere dayanmaktadır ve performans, kullanılan cihaza göre farklılık gösterebilir. Tam performans
için MobileLite Plus UHS-II SD Okuyucu kullanılmalıdır.
2. 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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