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> Versátil — funciona com cartões  
microSD/microSDHC/microSDXC

> Ultraportátil - cabe perfeitamente  
em seu bolso para levá-lo com você 

Este leitor proporciona um modo ultraportátil de mover fotos, videoclipes, músicas e 
outros arquivos do telefone móvel para o PC ou do PC para o telefone móvel.  O leitor foi 
projetado com um conector USB e um slot de expansão de memória que aceita cartões 
microSD/microSDHC/microSDXC . Combine-o com um cartão microSD/microSDHC/
microSDXC e você terá o melhor equipamento móvel para seu telefone.

Esse leitor pronto para dispositivo móvel elimina a necessidade de levar cabos de 
transferência USB adicionais e a típica espera na lenta tecnologia Bluetooth® de 
transferência de arquivos entre telefones e PCs. Ele também substitui seu adaptador de 
cartão SD, já que o cartão microSD pode ser encaixado diretamente no leitor.  Quando 
em uso, o leitor de cartões microSD aparece como uma letra de drive (isto é, E:\) e a 
transferência de dados é simples como arrastar e soltar. Use o leitor com um cartão 
microSD/microSDHC/microSDXC para obter capacidade de armazenamento para uma 
série de transferências úteis, ou preservar conteúdo do seu telefone, incluindo:

• Fazer backup das informações de contato de seus amigos, parentes ou contatos de 
negócios quando você trocar de telefone

• Mover a biblioteca de música digital armazenada em seu PC para usar em seu telefone
• Transferir um vídeo capturado em sua câmera do telefone para carregar na Internet 

sem usar minutos adicionais da rede
• Fazer download de novos aplicativos móveis em seu PC para usá-los em seu telefone 

sem usar tempo de rede. 

O leitor é coberto por uma garantia de dois anos e pelos lendários serviços e suporte da 
Kingston. Ele tem um chaveiro incluído; então, você pode pendurá-lo em seu telefone e 
ter a prática solução que precisa para complementar seu estilo de vida móvel. 

Armazene toda a sua vida móvel - fotos, músicas, mensagens de texto, videoclipes, 
informações pessoais - em um cartão microSD/microSDHC/microSDXC , depois trabalhe 
com ele perfeitamente em plataformas de dispositivo com o leitor de cartão microSD.

Essencial para seu estilo de vida móvel.

Características/especificações no verso >>
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CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

 >Versátil — Funciona com cartões microSD/microSDHC/microSDXC.

 >Conformidade — Com as especificações USB 2.0 da  

SD Card Association.

 >Portátil — Cabe perfeitamente em seu bolso para levá-lo com você.

 > Fácil — Plug-and-play em qualquer porta USB 3.0 ou 2.0.

 >Garantia — Garantia de dois anos.

ESPECIFICAÇÕES

 >Dimensões 0,984 x 0,478 x 0,104 pol (24,99 x 12,14 x 2,64mm) 

 > Temperatura de Operação 0°C a 60°C (32°F a 140°F)

 > Temperatura de Armazenagem -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
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TABELA DE COMPATIBILIDADE

Compatível com
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

Mac OS X v. 10.9.x +

Linux v. 2.6 +

Chrome OS™


