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SD CANVAS REACT PLUS

Sáng tạo và Cảm hứng với Chất lượng Chuyên nghiệp
Thẻ SD Canvas React Plus của Kingston mang lại tốc độ cao, được thiết kế để hoạt
động với các camera chuyên nghiệp tiêu chuẩn ngành dành cho những nhà
sáng tạo quay video 4K/8K và chụp ảnh độ phân giải cao. Được thiết kế với các
tiêu chuẩn UHS-II mới nhất và hạng tốc độ U3 và V90 hàng đầu, SD Canvas React
Plus cho phép bạn chụp các bức ảnh liên tiếp với tốc độ ghi lên đến 260MB/giây1.
Thỏa sức sáng tạo mà không phải bận tâm về tốc độ ghi chậm và bị mất khung
hình, trong khi vẫn tối đa hoá quá trình làm việc và hiệu suất. Với tốc độ đọc lên
đến 300MB/giây1, tăng cường quá trình hậu kỳ của bạn và xử lý các khối lượng
công việc nặng dễ dàng và đồng thời quay phim với chất lượng điện ảnh ở độ
phân giải cao.
Thẻ SD Canvas React Plus của Kingston là thẻ SD hiệu năng cao – hành trang
không thể thiếu cho những nhà sáng tạo nội dung đang theo đuổi lĩnh vực làm
phim kỹ thuật số và nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

› Tốc độ cực đỉnh để hỗ trợ
camera chuyên nghiệp
› Quay video tốc độ cao
4K/8K Ultra HD mà không
bị rớt khung hình
› Hiệu năng xuất sắc nhất
dành cho chuyên gia sáng
tạo nội dung
› Bền

Xem thêm >>

SD CANVAS REACT PLUS
ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH
Tốc độ cực đỉnh để hỗ trợ camera chuyên nghiệp —
Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 300MB/giây1 để
tăng cường hiệu suất trong khâu xử lý hậu kỳ, cùng
tốc độ ghi lên đến 260MB/s1, chiếc thẻ này có thể
dễ dàng xử lý các bức ảnh chụp ở chế độ liên tiếp
và quay video hiệu năng cao.

Hiệu năng xuất sắc nhất dành cho chuyên gia sáng
tạo nội dung — Canvas React Plus sử dụng hạng tốc
độ UHS Class 3 (U3) và hạng tốc độ video 90 (V90)
cho hiệu năng đỉnh với máy quay phim chuyên
nghiệp và camera điện ảnh kỹ thuật số.

Tiêu chuẩn UHS-II hiệu năng cao cho nhiếp ảnh
độ phân giải cao và quay video tin cậy — Quay
video tốc độ cao 4K và 8K Ultra HD mà không bị
rớt khung hình.

MÃ SẢN PHẨM Ổ SSD BGA
Dung lượng2
32GB, 64GB, 128GB, 256GB
Chuẩn/Hạng
Class 10, UHS-II, U3, V90
Hiệu năng1
đọc/ghi 300/260MB/giây
Kích thước
24 mm x 32 mm x 2,1 mm (SD)
Định dạng
FAT32 (32GB)
exFAT (64GB-256GB)

MÃ SẢN PHẨM

Nhiệt độ vận hành
-25°C~85°C

SD Canvas React Plus

Nhiệt độ bảo quản
-40°C~85°C

SDR2/32GB
SDR2/64GB

Điện áp
3,3V

SDR2/128GB
SDR2/256GB

Bảo hành/hỗ trợ
Trọn đời

1. Dựa trên thử nghiệm nội bộ, hiệu năng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị chủ. Tốc độ theo nội dung quảng
cáo yêu cầu phải có đầu đọc Kingston MobileLite Plus và thiết bị chủ UHS-II tương thích. Tương thích ngược
với thiết bị UHS-I.
2. Một phần dung lượng của ổ lưu trữ Flash nêu trên được sử dụng cho định dạng và các chức năng khác và do đó
không thể khả dụng 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, vui lòng xem hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston trên kingston.com/flashguide.
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