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Kingston Canvas Focus™ Compact Flash kart, DSLR ya da diğer CF özellikli 

kameralar kullanan içerik yaratıcılar için idealdir. Bir sonraki fotoğraf ya 

da video çekiminizde çektiklerinizin güvende olduğundan emin olmanın 

rahatlığını yaşayabilirsiniz. Tüm çekim boyunca yeterli alan sağlamak için 

256GB2’a varan birden fazla kapasitede sunulmaktadır. Kingston Canvas 

kartlarının dayanıklılığı test edilmiştir. Yani fotoğraflarınız, videolarınız 

ya  da diğer verilerinizin güvende olacağından emin olarak istediğiniz 

yere götürebilirsiniz. 

Profesyoneller için güvenilir tercih

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

Canvas Focus™

> DSLR’ler ve diğer CF kullanan kameralar 
için idealdir

> UDMA 7 desteği, 150MB/s’ye varan  
okuma, 130MB/s’ye varan yazma  
hızları sağlamaktadır2

> Profesyonel kalitede video için  
Video Performansı Garantisi  
(Video Performance Guarantee - VPG 65)

> Ömür boyu garanti
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Canvas Focus™

TEKNIK ÖZELLIKLER

 >Kapasiteler1 128GB, 256GB

 >Performans2 150MB/s’ye varan okuma ve 130MB/s’ye varan yazma

 >Boyutlar 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm

 >Özellikler UDMA 7 ve VPG 65

 >Çalışma Sıcaklıkları 0°C ile 60°C arası

 > Saklama Sıcaklıkları -20°C ile 85°C arası

 >Garanti ömür boyu

 > İçerik yaratıcılar için ideal — DSLR ya da CF özellikli 
kameranızda kullandığınızda yüksek transfer hızları sağlayan 
UDMA 7 özelliklidir.

 > 4K video — VPG 65 desteği ile bu kart, sinema kalitesinde 
4K video için idealdir2.

 >Çektiklerinizi daha hızlı alın — Geleneksel CF kartlara göre 
müthiş yüksek okuma hızları sayesinde çekimlerinizi daha hızlı 
transfer edin ve düzenleyin2.

 >Dayanıklı — Dayanıklılığı ve zorlu ortamlara ya da çekimlerinizin 
sizi götürdüğü her yere karşı direnci test edilmiştir.

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

1. Flash depolama cihazında listelenen kapasitenin bir kısmı formatlama ve diğer fonksiyonlar  
için kullanılır ve bu nedenle veri depolama 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. Sunucu ve cihaz konfigürasyonundan dolayı hız farklılık gösterebilir.

PARÇA NUMARALARI

CFF/128GB 

CFF/256GB


