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Kreativitas dan Inspirasi dalam Kualitas Profesional
Kartu SD Canvas React Plus dari Kingston menghadirkan kecepatan berperforma 
tinggi yang dirancang agar kompatibel dengan kamera profesional berstandar 
industri bagi para pekerja kreatif yang merekam video 4K/8K dan foto beresolusi 
tinggi. Dirancang dengan standar UHS-II terbaru dan kelas kecepatan U3 dan V90 
terbaik, SD Canvas React Plus memungkinkan Anda mengambil foto mode burst 
beruntun dengan kecepatan rekam hingga 260MB/dtk1. Bebas berkreativitas dalam 
kecepatan tinggi tanpa penurunan gambar sambil memaksimalkan alur kerja dan 
efisiensi Anda. Dengan kecepatan transfer hingga 300MB/dtk1, sempurnakan proses 
pascaproduksi dan tangani beban kerja yang berat dengan mudah saat merekam 
video sinematik beresolusi tinggi. 

Kartu SD Canvas React Plus dari Kingston adalah kartu SD performa paling andal 
bagi kreator konten yang menekuni perfilman digital dan fotografi profesional.
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Kecepatan terbaik untuk mendukung penggunaan 
kamera profesional — Dengan kecepatan transfer 
hingga 300MB/dtk1 untuk peningkatan efisiensi alur 
kerja pascaproduksi dan kecepatan perekaman hingga 
260MB/dtk1, kartu ini dengan mudah menangani foto 
mode burst dan perekaman video performa tinggi.

Standar UHS-II performa tinggi untuk fotografi dan 
perekaman video resolusi tinggi — Ambil foto dan  
video berkecepatan tinggi dalam kualitas Ultra-HD 
4K/8K tanpa penurunan gambar.

1. Berdasarkan pengujian internal, performa dapat bervariasi bergantung pada perangkat host. Kecepatan sesuai yang 
dipublikasikan memerlukan Reader MobileLite Plus Kingston dan perangkat host UHS-II kompatibel. Kompatibel 
dengan perangkat UHS-I.

2. Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan Flash digunakan untuk pemformatan dan fungsi 
lainnya sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas aktual yang tersedia untuk 
penyimpanan data kurang dari jumlah yang tercantum pada produk. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan 
memori Flash Kingston di kingston.com/flashguide.

3. Bersertifikasi IEC/EN 60529 IPX7 untuk perlindungan terhadap perendaman air terus-menerus selama hingga 30 
menit pada kedalaman hingga 1 meter. Tahan rentang suhu antara -25 °C hingga 85 °C. Berdasarkan metode uji 
standar militer MIL-STD-883H, METHOD 2002.5. Terlindungi dari paparan sinar X menurut panduan ISO7816-1.
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Performa terbaik untuk konten kreator profesional — 
Canvas React Plus menggunakan Kelas Kecepatan  
UHS 3 (U3) dan Kelas Kecepatan Video 90 (V90) untuk 
performa maksimal dengan kamera perekam profesional 
dan kamera sinema digital.

Tahan lama — Anda tidak perlu khawatir karena kartu 
SD ini telah diuji secara ekstensif serta terbukti tahan air, 
suhu, guncangan, getaran, dan sinar X.3

Kapasitas2

32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Standar/Kelas
Class 10, UHS-II, U3, V90

Performa1

300/260MB/dtk Baca/Tulis

Dimensi
24mm x 32mm x 2,1mm (SD)

Format
FAT32 (32GB) 
exFAT (64GB-256GB)

Suhu operasi
-25°C~85°C

Suhu penyimpanan
-40°C~85°C

Voltase
3,3V

Garansi/dukungan
Seumur hidup
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