Canvas Go!
kingston.com/flash

Złap życie w biegu.
Karta SD Kingston Canvas Go!™ została zaprojektowana, aby towarzyszyć
Ci w aktywnym życiu. Idealnie nadaje się do filmowania najważniejszych
chwil w jakości 1080p, a nawet 4K. Teraz możesz mieć pewność, że
wspomnienia z wypraw i podróży utrwalone cyfrową lustrzanką,
dronem albo kamerą sportową na kartach SD są bezpieczne. Karty są
dostępne w pojemnościach do 512 GB1, co zapewnia mnóstwo miejsca
na wspomnienia nawet z dłuższych wyjazdów. Karty Kingston Canvas
spełniają wyśrubowane normy trwałości. Można je zabierać wszędzie i nie
obawiać się o bezpieczeństwo zapisanych na nich zdjęć i filmów nawet
w surowych i nieprzewidywalnych warunkach.2

> Idealny wybór do cyfrowych lustrzanek, dronów
i kamer sportowych obsługujących karty SD
> UHS-I U3 Class 10, szybkość odczytu do
90 MB/s, szybkość zapisu 45 MB/s3
> Pojemności do 512 GB1

Wodoodporność2
Odporność na wstrząsy
i drgania2
Zabezpieczenie przed
promieniowaniem rentgenowskim
stosowanym na lotniskach2
odporność na
zmienne temperatury2

Cechy i dane techniczne na odwrocie >>

Canvas Go!
CECHY I ZALETY
>>Dla aktywnych — Karta UHS-I U3 doskonale nadaje się
do filmowania wypraw górskich, podwodnych eksploracji i
krajobrazów zapierających dech w piersiach.
>>Obraz 4K — Dzięki zaawansowanemu interfejsowi
UHS-I U3 karta idealnie nadaje się do zapisu materiałów
filmowych w rozdzielczości 4K.3
>>Szybszy dostęp do wspomnień — Niewiarygodna szybkość
odczytu, nawet 9x większa niż w tradycyjnych kartach SD Class 10,
umożliwia szybszy transfer i edycję materiałów.3
>>Wytrzymałość — Karta została poddana rygorystycznym testom
potwierdzającym odporność na działanie wody, wysokich i niskich
temperatur, uderzeń i wstrząsów oraz promieni rentgenowskich.2

DANE TECHNICZNE

NUMERY KATALOGOWE
SDG/32 GB
SDG/64 GB
SDG/128 GB
SDG/256 GB
SDG/512 GB

>>Pojemność1 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB
>>Wydajność3 odczyt 90 MB/s, zapis 45 MB/s,
3. klasa prędkości UHS-I (U3)
>>Wymiary 24 mm x 32 mm x 2,1 mm
>>Format FAT32 (SDHC 32 GB), exFAT (SDXC 64 GB - 512 GB)
>>Temperatura (użytkowanie) -25 °C do 85 °C
>>Temperatura przechowywania -40 °C do 85 °C
>>Napięcie 3,3 V
>>Gwarancja dożywotnia

1 Część podanej pojemności w przypadku pamięci flash jest wykorzystywana na formatowanie
i inne funkcje, w związku z czym nie będzie dostępna do przechowywania danych. Z tego względu
rzeczywista pojemność urządzenia dostępna do zapisu danych jest mniejsza niż nominalna. Więcej
informacji na ten temat zawiera przewodnik po urządzeniach Kingston z pamięcią flash, dostępny pod
adresem kingston.com/flashguide (w języku angielskim).
2 Certyfikat IEC/EN 60529 IPX7 poświadcza odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość do
1 m przez maksymalnie 30 minut. Odporność na temperatury w zakresie od -25°C do 85°C,
testowana zgodnie z wojskową normą MIL-STD-883H, METHOD 2002.5. Zabezpieczenie przed
promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z wytycznymi w normie ISO7816-1.
3 Rzeczywista szybkość zależy od parametrów i konfiguracji urządzenia.
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