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Capturando aventuras pelo caminho com o Go!
O cartão SD Canvas Go!  Plus da Kingston é para os aventureiros que estão sempre 
em movimento procurando o momento perfeito para capturar uma imagem.  Com 
velocidades de transferência superiores de até 170MB/s1, o Canvas Go! Plus acelera 
seu fluxo de trabalho e sua eficiência para que você tenha mais tempo para levar 
sua criatividade até a próxima aventura.  Com desempenho de velocidade V30 e 
U3, faça vídeos Ultra-HD 4K fantásticos sem se preocupar com baixas velocidades 
e quadros perdidos ou tire fotografias sequenciais no modo burst perfeitas e 
consistentes.  Considere o mundo a sua tela e leve sua criatividade e inspiração para 
onde for com o SD Canvas Go! Plus.

mais >>

 › Velocidades de transferência 
superiores de até 170/90MB/s1

 › Ideal para filmar vídeos 
UHD 4K e tirar fotografias no 
modo burst com sua DSLR

 › Desempenho de velocidade 
V30 e U3

 › Durável

CANVAS GO! PLUS
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CÓDIGOS DO PRODUTO KINGSTON

Velocidades superiores — Transfira e capture conteúdo 
mais rápido com velocidades de leitura/gravação de até 
170/90MB/s.1

Ideal para filmar vídeos UHD 4K e tirar fotografias 
no modo burst com sua DSLR — Altas velocidades e 
desempenho aprimorado irão ajudar a acelerar seu 
fluxo de trabalho.

1. Com base no desempenho em testes internos, o desempenho irá variar de acordo com o dispositivo host. 
Projetado com tecnologia proprietária para alcançar velocidades de leitura além da especificação UHS-I 104MB/s, 
até 170MB/s. É necessário o Leitor de SD MobileLite Plus para o desempenho total.

2. Certificado IEC/EN 60529 IPX7 para proteção contra submersão contínua na água até 30 min a uma profundidade 
de até 1 m. Resiste a temperaturas que variam de -25 °C a 85 °C. Baseado no método de teste padrão militar MIL-
STD-883H, METHOD 2002.5. Protegido contra exposição a raio-x de aeroportos com base nas diretrizes ISO7816-1.

3. Parte da capacidade mencionada em um dispositivo de armazenamento de memória Flash é utilizada para a 
formatação e para outras funções, portanto não está disponível para o armazenamento de dados. Isso significa 
que a capacidade real de armazenamento de dados é inferior àquela indicada nos produtos. Para obter mais 
informações, visite o Guia de Memória Flash da Kingston em kingston.com/brasil/flash_memory_guide.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

Durável — Para sua maior tranquilidade, o cartão foi 
amplamente testado e aprovado como sendo à prova 
d'água, de temperaturas extremas, choques, vibração 
e raio-x.2

Desempenho de velocidade UHS Classe 3 (U3) e 
velocidade de vídeo Classe 30 (V30) — Capture fotos 
de alta resolução e vídeos sem nenhuma interrupção. 

Capacidades3

64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Padrão/Classe
Classe 10, UHS-I, U3, V30

Desempenho1

170/70MB/s leitura/gravação (64GB) 
170/90MB/s leitura/gravação (128GB-512GB)

Dimensões
24 x 32 x 2,1 mm

Formato
exFAT

Temperatura de operação
-25°C a 85°C

Temperatura de armazenagem
-40°C a 85°C

Tensão
3,3V

Garantia/suporte técnico
vitalícios
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