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KARTA SD CANVAS REACT PLUS

Kreatywność, inspiracja i profesjonalna jakość
Karta SD Canvas React Plus firmy Kingston oferuje prędkości konieczne do
pracy z profesjonalnymi kamerami dla twórców, którzy nagrywają filmy 4K/8K
i wykonują zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Karty SD Canvas React Plus
zaprojektowano z uwzględnieniem najnowszych norm UHS-II i najwyższych
klas prędkości U3 i V90, dzięki czemu umożliwiają wykonywanie zdjęć seryjnych
z prędkością do 260MB/s1. Daj upust swojej kreatywności i nie martw się o zbyt
małą prędkość czy pominięte ujęcia. Dołączony czytnik kart SD MobileLite Plus
UHS-II pomoże zmaksymalizować wydajność Twojej pracy. Dzięki prędkości
przesyłu do 300MB/s1 możesz ulepszyć i usprawnić edycję oraz nagrywać filmy
w jakości kinowej i wysokiej rozdzielczości.

›› Najwyższe prędkości
umożliwiające korzystanie
z profesjonalnej kamery
›› Rejestruj ujęcia Ultra-HD
w rozdzielczości 4K i 8K bez
utraty klatek
›› Najwyższa wydajność dla
profesjonalnych fotografów
i filmowców cyfrowych
›› Zoptymalizowany transfer
plików dzięki dołączonemu
czytnikowi kart SD UHS-II
›› Trwałość
Więcej >>

KARTA SD CANVAS REACT PLUS
CECHY/ZALETY
Najwyższe prędkości umożliwiające korzystanie
z profesjonalnej kamery — Dzięki prędkości przesyłania
maks. 300MB/s1 i prędkości nagrywania maks. 260MB/s1
karta ta stanowi idealny wybór dla profesjonalistów.
Najnowszy standard UHS-II do zdjęć w wysokiej
rozdzielczości oraz nagrań wideo — Rejestruj ujęcia
i nagrywaj super szybkie filmy Ultra-HD w rozdzielczości
4K i 8K bez utraty klatek.

Najwyższa wydajność dla profesjonalnych fotografów
i filmowców cyfrowych — Karta Canvas React Plus oferuje
prędkości klasy 3 UHS (U3) oraz prędkości wideo klasy
90 (V90), gwarantując najlepszą wydajność w przypadku
profesjonalnych kamer i cyfrowych kamer kinowych.
Zoptymalizuj transfer plików dzięki dołączonemu
czytnikowi kart SD UHS-II — Przyspiesz edycję dzięki
szybkiemu transferowi plików, korzystając z dołączonego
czytnika kart SD MobileLite Plus.

DANE TECHNICZNE
Pojemności2
32GB, 64GB, 128GB, 256GB
Standard/Klasa
Klasa 10, UHS-II, U3, V90
Wydajność1
odczyt 300MB/s Zapis 260MB/s
Wymiary
24mm x 32mm x 2,1mm (SD)
51,8mm x 33,5mm x 9mm (czytnik)
Format
FAT32 (32GB)
exFAT (64GB-256GB)
Temperatura podczas pracy
-25°C~85°C
Temperatura przechowywania
-40°C~85°C
Napięcie
3,3V

NUMERY KATALOGOWE
Karta (karta SD z czytnikiem):
MLPR2/32GB
MLPR2/64GB
MLPR2/128GB
MLPR2/256GB

Gwarancja/pomoc techniczna
karta: przez cały okres eksploatacji; czytnik: 2 lata

1. Na podstawie testów wewnętrznych wydajność będzie zależeć od urządzenia hosta. Uzyskanie pełnej
wydajności wymaga czytnika kart pamięci SD MobileLite Plus UHS-II.
2. Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash służy do obsługi formatowania oraz innych funkcji i nie jest
wykorzystywana do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność urządzenia dostępna do
przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej informacji znajduje się w przewodniku
po urządzeniach pamięci flash firmy Kingston, dostępnym pod adresem kingston.com/flashguide.
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