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> Leitor de cartão microSD compacto e leve

> Interface dupla com portas USB Tipo A  
e USB Tipo C

> A estrutura em metal oferece  
portabilidade resistente

> Para dispositivos com número limitado  
de portas de expansão

O MobileLite Duo 3C da Kingston é um leitor de cartão microSD que funciona 

bem com os mais modernos produtos que possuam portas USB Tipo C, bem como 

com dispositivos que usam USB Tipo A. Este dispositivo versátil tem um pequeno 

formato metálico, cabendo facilmente em um bolso, bolsa ou mochila e é ideal para 

uso pessoal ou profissional.  Transfira arquivos e fotos mais rapidamente usando a 

porta USB Tipo C, que possui um conector universal para fácil conexão. Este versátil 

dispositivo lê cartões microSD/SDHC/SDXC, UHS-I e é compatível com as últimas 

velocidades de cartões.

O MobileLite Duo 3C é compatível com a especificação USB 3.1 Ger 11 (USB 3.0) 

e oferece um excelente desempenho para economizar tempo ao transferir vídeos, 

fotos e outros arquivos grandes. É compatível com a tecnologia anterior de portas 

USB 2.0, permitindo aos usuários migrar para 3.0 no futuro, usando um único leitor 

de cartão. O MobileLite Duo 3C tem garantia de dois anos, suporte técnico local 

gratuito e a reconhecida confiabilidade Kingston®.

Leitor de cartão microSD de Interface Dupla

Características/especificações no verso >>

MobileLite Duo 3C
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CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

 > Interface dupla — Funciona com sistemas antigos e modernos 

graças às interfaces USB-A e USB-C.

 >Compacto — A solução de armazenamento leve que é fácil de 

levar no bolso ou na mochila.

 >Portabilidade resistente — Graças à estrutura em metal você 

pode levá-lo aonde sua aventura o levar. 

 >Compatível com USB 3.1 Ger 1 (USB 3.0)1 — Baixe fotos e vídeos 

rapidamente para compartilhar online. 

ESPECIFICAÇÕES

 >Dimensões 43 mm x 18 mm x 11 mm

 >Temperatura de operação 0°C a 60°C

 >Temperatura de armazenamento -20°C a 70°C

 > Formatos de cartão compatíveis microSD/microSDHC UHS-I/

microSDXC UHS-I

 >Garantia/suporte garantia de 2 anos com suporte técnico  

local gratuito

1 O desempenho do USB 3.1 Ger. 1 requer um dispositivo host com uma porta USB 3.0 ou 3.1.

MKD-368.1

MobileLite Duo 3C

FCR-ML3C

CÓDIGO DO PRODUTO

TABELA DE COMPATIBILIDADE

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8,  7 (SP1) √ √

Mac OS (versão 10.9.x  
ou superior) 

√ √

Linux (v. 2.6.x ou superior) √ √

Chrome OS™ √ √


