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Güçlü performans, hız ve dayanıklılık
Kingston Canvas Select Plus microSD kartı, Android cihazlarla uyumludur ve 

A1 sınıfı performans ile tasarlanmıştır. Uygulamaların daha hızlı yüklenmesini 

ve görüntülerin ve videoların çekilmesi için yüksek hızlarda ve 512GB1’a varan 

birden fazla kapasitede sunulmaktadır. Yüksek performans, hız ve dayanıklılığa 

sahip Canvas Select Plus microSD, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların çekilmesi ve 

işlenmesinde ya da Full HD videoların çekilmesi ve düzenlenmesinde güvenilirlik 

sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kingston Canvas kartlarının, en zorlu ortamlara 

ve koşullara karşı dayanıklılığı test edilmiştir. Yani fotoğraflarınızın, videolarınızın 

ya da diğer dosyalarınızın güvende olacağından emin olarak istediğiniz yere 

götürebilirsiniz. Ömür boyu garantili olarak sunulmaktadır. 

Daha fazla >>

 › 100MB/s2’ye varan Class 10 

UHS-I hızlar

 › Android cihazlarda kullanım 

için optimize edilmiştir

 › 512GB’a varan kapasiteler1

 › Dayanıklı

 › Ömür Boyu Garanti
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Yüksek hızlar — 100MB/s2’ye varan Class 10 UHS-I hızlar.

Android cihazlarda kullanım için optimize edilmiştir — 
Bir Android akıllı telefon ya da tabletle kullanıldığında 
yüksek performans.  

TEKNIK ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Birden fazla kapasite — Tüm unutulmaz fotoğraflarınızı ve 
videolarınızı saklayabileceğiniz 512GB’a varan kapasiteler.1

Dayanıklı — İçinizin rahat olması için kart kapsamlı biçimde 
test edilmiştir ve su geçirmez, sıcaklığa, darbelere ve titreşimlere 
ve X-ışınlarına karşı dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır.3

Kapasiteler1 
32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Performans2  
100MB/s okuma, UHS-I Speed Class, U1, V10 (32GB-128GB) 
100/85MB/s okuma/yazma, UHS-I Speed Class, U3, V30 (256GB-512GB)

Boyutlar 
11mm x 15mm x 1mm (microSD) 
24mm x 32mm x 2,1mm (SD adaptörle)

Biçimlendirme 
FAT32 (32GB), exFAT (64GB-512GB)

Çalışma sıcaklığı 
-25°C~85°C

Saklama sıcaklığı 
-40°C~85°C

Voltaj 
3,3V

Garanti/destek 
ömür boyu

MKD-407.2

1. 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.

2. Hız; ana bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma bağlı olarak değişir.

3. 1 metre derinlikteki suyun altında 30 dakikaya kadar sürekli olarak durması durumunda koruma için  
IEC/EN 60529 IPX7 onaylıdır. -25 °C ile 85 °C arası sıcaklıklara dayanıklıdır. MIL-STD-883H, METHOD 2002.5  
askeri standart test yöntemlerine göre. ISO7816-1 kurallarına göre X-ışınına maruz kalmaya karşı korumalıdır.

PARÇA NUMARALARI

Kart  
(SD adaptör 

dahil)

Kart  
(SD adaptör 
dahil değil)

2 ve 3 kartlı  
çoklu paketler  

(1 SD adaptör dahil)

SDCS2/32GB SDCS2/32GBSP SDCS2/32GB-2P1A

SDCS2/64GB SDCS2/64GBSP SDCS2/32GB-3P1A

SDCS2/128GB SDCS2/128GBSP SDCS2/64GB-2P1A

SDCS2/256GB SDCS2/256GBSP SDCS2/64GB-3P1A

SDCS2/512GB SDCS2/512GBSP


