
> DSLR’ler, drone’lar ve diğer SD kart uyumlu 
aksiyon kameraları için idealdir

> 90MB/s okuma, 45MB/s yazmaya varan  
Class 10 UHS-I U3 hızları3

> 512GB’a varan birden fazla kapasite1

kingston.com/flash

Kingston Canvas Go!™ SD kartı, gezerken kullanılabilecek tasarımıyla hayatın 
size getirdiği maceraları 1080p, hatta 4K çekmek için idealdir. Bir sonraki 
seyahatinizi DSLR, drone ya da diğer bir SD kart uyumlu aksiyon kamerası 
ile belgelerken anılarınızın güvende kalacağından emin olabilirsiniz. Tüm 
seyahat boyunca çekim yapmanızı sağlamak için 512GB1’a varan birden 
fazla kapasitede sunulmaktadır. Kingston Canvas kartlarının dayanıklılığı test 
edilmiştir. Bu sayede zorlu ya da kararsız durumlarda bile fotoğraflarınızın, 
videolarınızın ve diğer verilerinizin korunacağından emin olarak istediğiniz 
her yere güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz.2

Canvas Go!

Hareket halindeyken dünyayı resimleyin.

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

Suya dayanıklı2

Darbelere ve titreşime  
karşı dayanıklı2

sıcaklığa dayanıklıdır2

Havaalanlarındaki X-ışınlarına 
karşı korumalıdır2
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Canvas Go!

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

 >Gezilerde kullanmak için tasarlandı — Bir sonraki doğa yürüyüşü, 
sualtı macerası ya da karşılaşacağınız harika macerayı bu UHS-I U3 
kart ile yakalayın.

 > 4K video — Gelişmiş UHS-I arayüzü, kartın sinema kalitesi 4K video 
için ideal hale getirmektedir.3

 >Anılarınızı daha hızlı alın — Geleneksel Class 10 SD kartlara göre 
müthiş 9x okuma hızı sayesinde anılarınızı daha hızlı transfer edin 
ve düzenleyin.3

 >Dayanıklı — İçinizin rahat olması için kart kapsamlı biçimde test 
edilmiştir ve su geçirmez, sıcaklığa, darbelere ve titreşimlere ve 
X-ışınlarına karşı dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır.2

ÖZELLIKLER

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

 >Performans3 90MB/s okuma ve 45MB/s yazma,  
UHS-I Speed Class 3 (U3)

 >Boyutlar 24mm x 32mm x 2,1mm

 >Biçimlendirme FAT32 (SDHC 32GB), exFAT (SDXC 64GB-512GB)

 >Çalışma Sıcaklıkları -25°C ile 85°C arası

 > Saklama Sıcaklıkları -40°C ile 85°C arası

 >Voltaj 3,3V

 >Garanti ömür boyu

1 Flash bellekte belirtilen 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 adresinden 
ulaşabileceğiniz Kingston Flash Kılavuzu'na bakın.

2 1 metre derinlikteki suyun altında 30 dakikaya kadar sürekli olarak durması durumunda koruma için 
IEC/EN 60529 IPX7 onaylıdır. -25°C - 85°C arası sıcaklıklara dayanabilir. MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 
askeri standart test yöntemini temel almaktadır. ISO7816-1 kurallarına göre X-ışınına maruz kalmaya 
karşı korumalıdır.

3 Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.
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