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> Backup da bateria

> Faça backup facilmente de seus 
dispositivos móveis

> Acesse unidades Flash USB e cartões 
SD sem fio de seu smartphone

> MobileLite Wireless Pro adiciona 64GB3 
de armazenamento integrado, extensível 
via unidades USB e cartões SD

O MobileLite® Wireless G3 da Kingston carrega mais rápido smartphones 
e tablets. Com uma única carga de 2A, o MLWG31 consegue carregar 
completamente seu dispositivo mais de 2 vezes. Com uma bateria de 5.400 
mAh ele permite que você acesse sem � o o conteúdo de uma unidade USB 
ou cartão SD2. O MobileLite® Wireless Pro adiciona 64GB3 de armazenamento 
integrado, extensível através de unidades USB e cartões SD e carrega até 
2,5 vezes através de sua bateria de 6.700 mAh. Ambas as unidades possuem 
células de bateria premium japonesas que tornam a bateria mais con� ável e 
de maior duração do que suas concorrentes.

Acesse unidades Flash USB e cartões SD sem � o de smartphones e tablets 
para liberar espaço, fazer cópias de backup de fotos, vídeos, contatos e 
entradas na agenda e transferir arquivos para um novo telefone ou tablet 
sem usar um PC. Economize não pagando mensalidades de serviços de 
backup em nuvem. O MLWG3 e o MLW Pro possuem um slot para cartão 
SD e uma porta USB e vêm com um adaptador de cartão microSD para SD. 
O MLWG3 e o MLW Pro funcionam com dispositivos Android, Amazon e iOS.

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

Mais bateria e backup móvel. 

Características/especificações no verso  >>
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QUADRO DE COMPATIBILIDADE

Dispositivos móveis compatíveis8

iPad 2/3rd Gen/4th Gen/Air/Air 2/ Pro 9.7” e 12.9”

iPad Mini/Mini 2/Mini 3/Mini 4

iPad Touch 5th Gen/6th Gen

iPhone 4S/5/5S/6/6+/6S/6S+/7/7+

Fire, Fire HD (4.6+)

Android (4.2+, inclui 7.0)

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

RECURSOS/BENEFÍCIOS

 > Backup da bateria — Rápida e facilmente carregue seu smartphone até 
2,5 vezes1. O MLWG3 apresenta uma bateria de 5.400 mAh e o MLW Pro 
possui uma bateria de 6.700 mAh para que telefones e tablets estejam 
carregados quando você precisar deles.

 > Simples backup do celular — Salve suas fotos, músicas, vídeos, 
contatos importantes e muito mais. O aplicativo MobileLite oferece a 
opção de backup com um toque.

 > Adicione armazenamento — O MLWG3 permite que você acesse 
facilmente o conteúdo de unidades USB e cartões SD de seu 
smartphone. O MLW Pro adiciona 64GB3 de armazenamento integrado.

 > Garantia de dois anos com suporte técnico local gratuito — Para 
maior tranquilidade, o MLWG3 e o MLW Pro têm garantia de dois anos, 
suporte técnico local gratuito e a reconhecida con� abilidade Kingston.

ESPECIFICAÇÕES

 > MobileLite Wireless Pro apenas — Armazenamento incluído4 64GB

 > Entradas para armazenamento USB e SD — lê SD, SDHC, SDXC e 
microSD/microSDHC/microSDXC (com adaptador incluído)

 > Sistemas de arquivos suportados FAT, FAT32, NTFS, exFAT

 > Dimensões 115 mm x 80 mm x 24 mm

 > Peso  MLWG3: 192 g
  MLW Pro: 194 g 

 > Interface de Rede Sem Fio 2.4GHz 802.11b/g/n & 5GHz 802.11ac  

 > Porta Ethernet WLAN para funcionar como um ponto de acesso

 > Bateria Recarregável
MLWG3: até 11 horas de uso contínuo; bateria Li-ion 5.400 mAh 
incorporada com saída máxima de 3,8V 2,0A
MLW Pro: até 12 horas de uso contínuo; bateria Li-ion 6.700 mAh 
incorporada com saída máxima de 3,8V 2,0A

 > Armazenamento local5 transferência wireless de arquivos para/do 
aplicativo MobileLite e o hardware MobileLite Wireless

 > Suporte para o conteúdo da camera5 permite aos usuários 
mover fotos do seu dispositivo móvel para o MobileLite Wireless 
para liberar espaço

 > Cabo Cabo USB para micro USB incluído

 > Temperatura de Operação 0°C a 35°C

 > Temperatura de armazenagem 0°C a 45°C

 > Garantia dois anos de garantia, suporte técnico local gratuito

 > Nome do dispositivo customizável (SSID) Lista de prioridade Wi-Fi 
selecionável pelo usuário quando existirem múltiplos APN/Key disponíveis

 > Suporte de Arquivos6 O MobileLite Wireless pode armazenar qualquer 
tipo de arquivo. Reprodução e visualização baseadas nos arquivos 
suportados pelo dispositivo móvel

 > Formatos de arquivos suportados em geral6

 • Áudio: MP3, WAV
 • Vídeo7 m4V, mp4 (H. 264 vídeo codec)
 • Imagem: jpg, tif
 • Documentos: pdf

1 Baseado em testes internos em iPhone 6 utilizando um MLWG3 & MLWG3/64 totalmente carregado. 
Os resultados reais podem variar. A duração da bateria varia dependendo do uso e das aplicações do 
usuário. A bateria não é substituível.

2 Armazenamento não incluído. O usuário deve utilizar dispositivo de armazenamento compatível 
(não incluído).

3 Parte das capacidades listadas no dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para formatação 
e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Isso signi� ca que 
a capacidade real de armazenamento de dados é inferior à discriminada nos produtos. Para mais 
informações, acesse o Guia Flash da Kingston em kingston.com/� ashguide.

4 Unidade Flash USB e cartão SD não incluídos.
5 Necessário aplicativo MobileLite.
6 Veri� que o guia do usuário de seu dispositivo móvel para uma lista completa de arquivos suportados.
7 Para Android e Kindle Fire, o suporte de vídeo é limitado a 2GB.
8 O suporte do aplicativo MobileLite é limitado a dispositivos executando iOS 8+ e 10+, Android 4.2+ 

inclusive 7.0 e Fire/Fire HD 4.6+.

MobileLite Wireless G3

MLWG3

MLWG3ER (EMEA & Eastern Europe) 

MLWG3FR (Asia) 

MobileLite Wireless Pro

MLWG3/64

MLWG3/64ER (EMEA & Eastern Europe) 

MLWG3/64FR (Asia)
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