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MobileLite® Wireless G3 của Kingston giúp bạn sạc điện thoại thông minh 

và máy tính bảng nhanh hơn với cường độ dòng điện tối đa là 2A, cũng 

như sạc điện thoại lên gấp 2 lần chỉ từ một lần sạc đầy cho MLWG31. Sản 

phẩm trang bị pin có dung lượng 5.400 mAh và giúp bạn truy cập nội 

dung trong USB hoặc thẻ SD qua mạng không dây2. MobileLite® Wireless 

Pro bổ sung 64GB3 dung lượng tích hợp sẵn, có thể mở rộng qua USB và 

thẻ SD, và sạc lên gấp 2,5 lần từ dung lượng pin 6.700 mAh của thiết bị. Cả 

hai sản phẩm đều có các cell pin cao cấp từ Nhật Bản nên pin sẽ có độ tin 

cậy lớn hơn và hoạt động lâu hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Truy cập USB Flash và thẻ SD qua mạng không dây từ điện thoại thông 

minh và máy tính bảng để giải phóng dung lượng trống, sao lưu hình ảnh, 

video, liên lạc và sự kiện quan trọng cũng như di chuyển các tập tin sang 

một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng mới mà không cần sử dụng PC. 

Tiết kiệm tiền bằng cách không trả phí hàng tháng cho các dịch vụ sao 

lưu đám mây. MLWG3 và MLW Pro có một khe cắm thẻ SD, một cổng USB 

và đi kèm với một bộ chuyển đổi từ microSD sang SD. MLWG3 và MLW Pro 

hoạt động với các thiết bị Android, Amazon và iOS.

Tăng dung lượng pin và sao lưu di động.

Lật trang để xem tính năng/thông số kỹ thuật >>

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

> Pin dự phòng

>  Dễ dàng sao lưu các thiết bị di động 
của bạn

>  Truy cập USB Flash và thẻ SD qua mạng 
không dây từ điện thoại của bạn

>  MobileLite Wireless Pro bổ sung 64GB3 
dung lượng lưu trữ tích hợp sẵn, có thể 
mở rộng qua USB và thẻ SD
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MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H UẬT

 > Chỉ dành cho MobileLite Wireless Pro – Dung lượng có sẵn4 64GB

 > Các thiết bị lưu trữ đầu vào USB và SD – đọc SD, SDHC, SDXC và 
microSD/microSDHC/microSDXC (với bộ chuyển đổi đi kèm)

 > Hệ thống tập tin được hỗ trợ FAT, FAT32, NTFS, exFAT

 > Kích thước 115mm x 80mm x 24mm

 > Trọng lượng   MLWG3: 192g
MLW Pro: 194g 

 > Giao tiếp mạng không dây 2.4GHz 802.11b/g/n & 5GHz 802.11ac  

 > Cổng WLAN Ethernet để hoạt động như một điểm truy cập

 > Pin Sạ c
MLWG3: lên đến 11 giờ sử dụng liên tục; pin Li-ion 5.400 mAh tích 
hợp sẵn với dòng điện có cường độ tối đa 3.8V 2A
MLW Pro: lên đến 12 giờ sử dụng liên tục; pin Li-ion 6.700 mAh tích 
hợp sẵn với dòng điện có cường độ tối đa 3.8V 2A

 > Lưu trữ cục bộ5 truyề n các tập tin qua mạng không dây đế n và  từ  
ứng dụ ng MobileLite và  phần cứng MobileLite Wireless

 > Hỗ trợ Camera Roll5 cho phé p ngườ i dù ng di chuyể n ả nh và video 
từ  thiế t bị  di động của mình đế n MobileLite Wireless để  giải phóng 
dung lượ ng

 > Cá p Đi kèm dây cáp chuyển từ USB sang micro USB

 > Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 35°C

 > Nhiệt độ bảo quản 0°C đến 45°C

 > Được bảo hành bảo hành hai năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

 > Tên thiế t bị  có  thể  tù y chỉ nh (SSID) Danh sách ưu tiên Wi-Fi tùy 
chọn khi có nhiều APN/Khoá

 > Hỗ trợ tập tin6 MobileLite Wireless có thể lưu trữ bất kỳ loại tập 
tin nào. Việc phát và xem phụ thuộc vào các tập tin được thiết bị di 
động hỗ trợ

 > Hỗ  trợ  đị nh dạ ng tập tin thông thườ ng6  
 • Âm thanh: MP3, WAV
 • Video7 m4V, mp4 (H. 264 video codec)
 • Ảnh: jpg, tif
 • Văn bản: pdf

 > Pin dự phòng — Sạc điện thoại thông minh của bạn lên gấp 2,5 
lần1 một cách nhanh chóng và dễ dàng. MLWG3 trang bị pin có 
dung lượng 5.400 mAh còn MLW Pro có dung lượng 6.700 mAh để 
giúp bạn sạc pin điện thoại và máy tính bảng khi cần.

 > Sao lưu di động dễ dàng — Lưu hình ảnh, video, liên lạc quan 
trọng của bạn và hơn thế nữa. Ứng dụng MobileLite đem đến tùy 
chọn sao lưu chỉ với một lần chạm.

 > Thêm dung lượng — MLWG3 giúp bạn dễ dàng truy cập nội dung 
trên USB và thẻ SD từ điện thoại thông minh. MLW Pro bổ sung 
64GB3 dung lượng lưu trữ tích hợp sẵn.

 > Bảo hành hai năm và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí — Để bạn yên 
tâm, MLWG3 và MLW Pro được bảo hành hai năm, hỗ trợ kỹ thuật 
miễn phí và có được độ tin cậy nổi tiếng của Kingston.

T Í N H  N Ă N G / Ư U  Đ I Ể M

1 Dựa trên thử nghiệm nội bộ với iPhone 6 sử dụng một thiết bị MLWG3 & MLWG3/64 được sạc đầy. Kế t 
quả  thực tế có  thể  thay đổ i. Thời lượng pin khác nhau tùy thuộc vào mức độ sử dụng và chức năng 
của các ứng dụng. Pin không thay thế được.

2 Không bao gồm thiết bị lưu trữ. Người dùng phải cung cấp thiết bị lưu trữ tương thích.
3 Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng khác 

và vì thế không dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức 
công bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của 
Kingston tại kingston.com/� ashguide.

4 Không bao gồm USB Flash và thẻ SD.
5 Yêu cầu ứng dụng MobileLite.
6 Vui lò ng xem hướ ng dẫ n sử  dụ ng dà nh cho thiế t bị  di động củ a bạ n để  biế t danh sá ch đầ y đủ  về  cá c 

tập tin đượ c hỗ  trợ .
7 Đố i vớ i Android và  Kindle Fire, hỗ  trợ  video giới hạn ở mức 2GB.
8 Ứng dụng MobileLite App chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị chạy iOS 8+ & 10+, Android 4.2+ bao gồm 

7.0 và Fire/Fire HD 4.6+.

BIỂU ĐỒ TƯƠNG THÍCH

Các thiết bị di động tương thích8

iPad 2/3rd Gen/4th Gen/Air/Air 2/Pro 9.7” & 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+, bao gồm 7.0)

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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