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Thẻ Compact Flash Canvas Focus™ của Kingston lý tưởng cho những 

nhà sáng tác nội dung sử dụng camera DSLR hoặc các camera khác hỗ 

trợ thẻ CF.  Bạn có thể yên tâm rằng những ký ức bạn sắp ghi trên ảnh 

hoặc video của bạn sẽ luôn được an toàn.  Sản phẩm có nhiều mức dung 

lượng lên đến 256GB1 cho bạn nhiều không gian lưu trữ để ghi lại tất cả 

mọi thứ.  Thẻ Kingston Canvas đã được thử nghiệm độ bền, nên bạn có 

thể mang theo đến bất kỳ đâu mà vẫn yên tâm rằng ảnh, video và các 

dữ liệu khác sẽ được bảo vệ. 

Lựa chọn tin cậy của các chuyên gia

Lật trang để xem thông tin kỹ thuật  >>

Canvas Focus™

> Lý tưởng cho camera DSLR và các 
camera khác hỗ trợ thẻ CF 

> UDMA 7 hỗ trợ tốc độ lên đến  
150Mb/giây đọc, 130Mb/giây ghi2

> Video Performance Guarantee (VPG 65) 
cho video chất lượng chuyên nghiệp 

> Bảo hành trọn đời và hỗ trợ kỹ thuật 
miễn phí
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Canvas Focus™

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 >Dung lượng1 128GB, 256GB

 >Hiệu năng2 lên đến 150MB/giây đọc và 130MB/giây ghi

 >Kích thước 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm

 > Tính năng UDMA 7 và VPG 65

 >Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 60°C

 >Nhiệt độ bảo quản -20°C đến 85°C

 >Bảo hành trọn đời

 > Lý tưởng cho những người sáng tác — Trang bị công nghệ 
UDMA 7 để truyền nhanh khi sử dụng với camera DSLR hoặc 
camera hỗ trợ CF.

 >Video 4K — Có VPG 65, thẻ lý tưởng cho video 4K có chất lượng 
điện ảnh2.

 >Ghi kỷ niệm nhanh hơn — Truyền và biên tập kỷ niệm nhanh 
hơn nhờ tốc độ đọc nhanh kinh ngạc so với thẻ CF truyền thống2.

 >Bền bỉ — Đã được thử nghiệm độ bền và chịu được các môi 
trường khắc nghiệt hoặc bất cứ nơi đâu bạn mang theo để  
chụp và quay.

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

MÃ SẢN PHẨM
CFF/128GB 

CFF/256GB

1. Một phần dung lượng đã công bố của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các 
chức năng khác nên không thể dùng để lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ 
hơn mức công bố trên sản phẩm. Để tìm hiểu thêm, xem Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại 
kingston.com/flashguide.

2. Tốc độ có thể khác nhau do cấu hình máy chủ và thiết bị.


