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Творчість і натхнення з Canvas React Plus SD
Карта Canvas React Plus SD від Kingston забезпечує високі швидкості, призначені 
для роботи зі стандартними професійними камерами для творчих людей, які 
знімають відео у форматі 4K/8K і фотографії з високою роздільною здатністю. 
Карта Canvas React Plus SD, розроблена згідно з найновішими стандартами 
UHS-II і новітніми класами швидкості U3 і V90, дає змогу знімати фото в режимі 
серійної зйомки зі швидкістю запису даних до 260 МБ/с1. Втілюйте свої творчі 
ідеї без зниження швидкості та пропущених кадрів, максимально прискоривши 
свій робочий процес і підвищивши ефективність. Завдяки швидкості передачі 
даних до 300 МБ/с1 ви зможете поліпшити свій процес постобробки та з легкістю 
справитись з високими навантаженнями, досягнувши кінематографічної якості з 
високою роздільною здатністю. 

Карта Canvas React Plus SD від Kingston — це високопродуктивна SD-карта для 
творців контенту, які пробують свої сили в цифровій кінозйомці та професійній 
фотографії.

далі >>

 › Максимальна швидкість  
для професійного 
використання камери

 › Високошвидкісна 4K/8K  
Ultra-HD зйомка без  
пропуску кадрів

 › Першокласна продуктивність 
для професійних  
творців контенту

 › Довговічність

CANVAS REACT PLUS SD



CANVAS REACT PLUS SD

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ KINGSTON

Максимальна швидкість для професійного 
використання камери — Завдяки швидкості передачі 
даних до 300 МБ/с1 з метою підвищення ефективності 
процесу постобробки та швидкості запису даних до 260 
МБ/с1 ця карта легко справляється з серійною зйомкою і 
високопродуктивним відеозаписом.

Новітній стандарт UHS-II для надійного 
фотографування та відеозапису з високою 
роздільною здатністю — Високошвидкісна зйомка 
фото та 4K і 8K Ultra-HD відео без пропуску кадрів.

1. За результатами внутрішніх тестувань, експлуатаційні показники можуть залежать від пристрою, до якого 
під’єднується карта. Для заявлених швидкостей потрібен зчитувач Kingston MobileLite Plus і пристрій, сумісний 
зі стандартом UHS-II. Зворотна сумісність з пристроями стандарту UHS-I.

2. Частина зазначеного обсягу флеш-пам’яті використовується для форматування та інших функцій, і тому 
є недоступною для зберігання даних. Тому фактичний доступний для зберігання даних обсяг є меншим, 
аніж заявлений. Див. додаткову інформацію у посібнику користувача флеш-пам’яті Kingston за посиланням: 
kingston.com/flashguide.

3. Сертифікація за стандартом IEC/EN 60529 IPX7: виріб витримує безперервне занурення у воду до 30 хвилин 
на глибину до 1 м. Діапазон допустимих температур від –25 до +85 °C. Тестування проводилися за методом 
військового стандарту MIL-STD-883H, METHOD 2002.5. Захист від рентгенівського випромінювання відповідно 
до вимог стандарту ISO 7816-1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Першокласна продуктивність для професійних 
творців контенту — Canvas React Plus відповідає вимогам 
класів швидкості UHS Speed Class 3 (U3) і Video Speed Class 
90 (V90) для забезпечення максимальної продуктивності 
професійних відеокамер і цифрових кінокамер.

Довговічність — Модель карти успішно пройшла жорстке 
тестування на водонепроникність і стійкість до температур, 
ударів, вібрацій і рентгенівського випромінювання.3

Ємність2

32, 64, 128 та 256 ГБ

Стандарт та класи швидкості
Class 10, UHS-II, U3, V90

Швидкість1

300/260 МБ/с для операцій зчитування/запису

Габарити
Габарити  24 x 32 x 2,1 мм (SD)

Файлова система
FAT32 (32 ГБ) 
exFAT (64–256 ГБ)

Робоча температура 
від –25 до +85 °C

Температура зберігання 
від –40 до +85 °C

Напруга живлення
3,3 В

Гарантія/підтримка
протягом усього терміну служби виробу
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