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Dışarıda Maceraları Yakalamak için!
Kingston Canvas Go! Plus microSD, en mükemmel anı yakalamak için her zaman 

dışarıda gezen macera severlere yöneliktir. Canvas Go! Plus microSD kart, 

170MB/s1’ye varan aktarım hızlarıyla iş akışınızı hızlandırır ve verimliliğinizi artırır. 

Bu sayede yaratıcılığınızı bir üst seviyeye taşımak için daha fazla zamana sahip 

olursunuz. U3 ve V30 hız performansı ile düşük hızlar ya da kaybolan karelerden 

endişe duymadan etkileyici 4K Ultra-HD videolar ya da hızlı hareketli nesnelerin 

ardışık ve birbiriyle tutarlı fotoğraflarını çekin. Canvas Go! Plus microSD, akıllı 

telefonlarda ve tabletlerde yüksek uygulama hızı ile iş akışınızı hızlandırmak 

için A2 Application Performance Class’ı desteklemektedir. SD uyumlu cihazlarla 

kullanma olanağı sunmak için isteğe bağlı bir SD adaptörü bulunmaktadır. 

Dünyaya tuvaliniz olarak bakın ve Canvas Go! Plus microSD ile yaratıcılığınızı ve 

ilhamınızı dışarıya taşıyın. 

Daha fazla >>

 › 170MB/s1’ye varan yüksek 

aktarım hızları

 › Aksiyon kameraları, drone’lar 

ve Android cihazlar için ideal

 › U3 ve V30 hız performansı

 › A2 uygulama performansı 

sınıfını destekler

 › Dayanıklı
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PARÇA NUMARALARI

Üstün hızlar — 170MB/s1’ye varan aktarım hızları ile 
Full HD ve 4K UHD içerikleri daha hızlı aktarın ve çekin. 

Aksiyon kameraları ve drone’lar için ideal — UHS 
Speed Class 3 (U3) ve Video Speed Class 30 (V30) dereceleri 
ile yüksek hızlar.

1. Şirket içi yapılan testlere dayanmaktadır ve performans, kullanılan cihaza göre farklılık gösterebilir. UHS-I 
104MB/s spesifikasyonunun okuma hızlarının ötesine  170MB/s’ye ulaşmak için patentli teknoloji ile üretildi. 
Tam performans için MobileLite Plus microSD Okuyucu kullanılmalıdır.

2. Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu 
nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi ürünlerin 
üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki Kingston’ın Flash 
bellek rehberine gidin.

3. 1 metre derinlikteki suyun altında 30 dakikaya kadar sürekli olarak durması durumunda koruma için  
IEC/EN 60529 IPX7 onaylıdır. -25 °C ile 85 °C arası sıcaklıklara dayanıklıdır. MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 
askeri standart test yöntemlerine göre. ISO7816-1 kurallarına göre X-ışınına maruz kalmaya karşı korumalıdır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Kapasiteler2

64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Standart/Sınıf
Sınıf 10, UHS-I, U3, V30, A2

Performans1

170/70MB/s okuma/yazma (64GB)
170/90MB/s okuma/yazma (128GB-512GB)

Boyutlar
11mm x 15mm x 1mm (microSD)
24mm x 32mm x 2,1mm (SD adaptörle)

Biçimlendirme
exFAT 

Saklama sıcaklığı
-40°C~85°C

Çalışma sıcaklığı
-25°C~85°C

Voltaj
3,3V

Garanti/destek
ömür boyu

BU BELGEDE ÖNCEDEN BİLDİRİLMEKSİZİN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.
©2020 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 ABD.  
Her hakkı saklıdır. Tüm ticari markalar ve kayıtlı ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülküdür. MKD-416 TR

Kart
(SD adaptör dahil):

Kart
(SD adaptör dahil değil):

SDCG3/64GB SDCG3/64GBSP

SDCG3/128GB SDCG3/128GBSP

SDCG3/256GB SDCG3/256GBSP

SDCG3/512GB SDCG3/512GBSP

Dayanıklı — İçinizin rahat olması için kart kapsamlı 
biçimde test edilmiştir ve su geçirmez, sıcaklığa, 
darbelere ve titreşimlere ve X-ışınlarına karşı dayanıklı 
olduğu kanıtlanmıştır.3

A2 uygulama performansı sınıfını destekler — Daha 
yüksek uygulama performansı ile iş akışınızı hızlandırın.


