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KARTA SD CANVAS REACT PLUS

Kreatywność i inspiracja przy zachowaniu profesjonalnej jakości

Karta SD Canvas React Plus firmy Kingston oferuje szybkości wymagane przez 
profesjonalne kamery dla twórców, którzy nagrywają filmy 4K/8K i wykonują 
zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Karty SD Canvas React Plus stworzono w 
oparciu o najnowsze standardy UHS-II i wymogi najwyższych klas szybkości 
U3 i V90, dzięki czemu umożliwiają wykonywanie zdjęć seryjnych z szybkością 
zapisu do 260MB/s1. Rozwiń swoją kreatywność bez obaw o niewystarczającą 
szybkość zapisu i gubienie klatek, jednocześnie maksymalizując wydajność pracy. 
Dzięki szybkości przesyłu do 300MB/s1 możesz usprawnić proces postprodukcji 
i  z  łatwością pracować przy dużych obciążeniach, rejestrując kinowej jakości 
obrazy w wysokiej rozdzielczości.

Karta SD Canvas React Plus firmy Kingston to wydajna karta pamięci SD 
przeznaczona dla twórców treści specjalizujących się w kinematografii cyfrowej 
i profesjonalnej fotografii.



KARTA SD CANVAS REACT PLUS

NUMERY KATALOGOWE

DANE TECHNICZNE

CECHY/ZALETY

Pojemności2

32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Standard/klasa
Class 10, UHS-II, U3, V90

Wydajność1

odczyt 300MB/s, zapis 260MB/s

Wymiary
24mm x 32mm x 2,1mm (SD)

Format
FAT32 (32GB) 
exFAT (64GB-256GB)

Temperatura pracy
-25°C~85°C

Temperatura przechowywania
-40°C~85°C

Napięcie
3.3V

Gwarancja/pomoc techniczna
Wieczysta
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Najwyższa szybkość do wykorzystania 
w profesjonalnych kamerach — Dzięki szybkości 
transferu do 300MB/s1, która zwiększa wydajność 
pracy podczas postprodukcji, oraz szybkości zapisu do 
260MB/s1, ta karta z łatwością radzi sobie ze zdjęciami 
seryjnymi i nagrywaniem filmów w wysokiej jakości.

Wysokowydajny standard UHS-II: niezawodność 
na potrzeby fotografii i filmowania w wysokiej 
rozdzielczości — Rejestruj ujęcia i nagrywaj super 
szybkie filmy Ultra-HD w rozdzielczości 4K i 8K bez utraty 
klatek.

Najwyższa wydajność z myślą o profesjonalnych 
twórcach treści — Karta Canvas React Plus oferuje szybkość 
UHS klasy 3 (U3) oraz szybkość wideo klasy 90 (V90),  
gwarantując najlepszą wydajność w profesjonalnych 
kamerach i cyfrowych kamerach kinowych.

Trwałość — Karta została poddana rygorystycznym testom 
potwierdzającym odporność na działanie wody, wysokich 
i niskich temperatur, uderzeń, wstrząsów oraz promieni 
rentgenowskich.3

1. Wewnętrzne testy wykazały, że wydajność różni się w zależności od urządzenia pełniącego funkcję hosta. 
Podawane szybkości wymagają użycia czytnika Kingston MobileLite Plus i zgodnego urządzenia UHS-II 
pełniącego funkcję hosta. Wsteczna zgodność z urządzeniami UHS-I.

2. Część podanej pojemności urządzenia pamięci flash służy do obsługi formatowania oraz innych funkcji i nie jest 
wykorzystywana do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność urządzenia umożliwiająca 
przechowywanie danych jest mniejsza od podanej na produktach. Więcej informacji znajduje się w przewodniku 
po urządzeniach pamięci flash firmy Kingston dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.

3. Certyfikat IPX7 wg normy IEC/EN 60529: ochrona przy ciągłym zanurzeniu w wodzie przez czas do 30 minut na 
głębokości do 1 metra. Odporność na działanie temperatury w zakresie od -25°C do 85°C. Produkt testowany pod 
kątem zgodności z certyfikatem wojskowym MIL-STD-883H, METHOD 2002.5. Odporna na działanie promieni 
rentgenowskich zgodnie z normą ISO7816-1.
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