USB 3.0 High-Speed Media Reader
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Leitor de cartão versátil para transferência
de dados perfeita.
O leitor de mídia de alta velocidade USB 3.0 da Kingston® lê todos os
principais formatos de arquivos e suporta velocidades de cartão SD UHS-I
e UHS-II, tornando-o ideal para fotógrafos, produtores de vídeo, estúdios de
design e gráficas. Este versátil leitor te permite transferir facilmente fotos,
vídeos, músicas e outros dados entre cartões e PC.
Para maximizar o desempenho dos seus cartões de memória e economizar
tempo ao transferir arquivos, o leitor apresenta desempenho de alta
velocidade USB 3.0 com velocidade de transferência de dados de até 5.0Gb/s,
até 10 vezes mais rápida do que o USB 2.0.
O leitor de mídia USB 3.0 tem um design moderno, com estrutura em branco
e metal escovado em um formato pequeno, com indicador LED incorporado.
Ele é compatível com tecnologias anteriores USB 2.0, o que é conveniente
para sistemas com poucas portas USB 3.0. Para maior tranquilidade, o leitor
tem uma garantia de dois anos, suporte técnico local gratuito e a reconhecida
confiabilidade Kingston.

> USB 3.0 – até 5.0GB/s de velocidade de
transferência de dados
> Modelo com moderna combinação de
cores
> Transferência de dados rápida e fácil entre
cartões e PC

Características/especificações no verso >>

USB 3.0 High-Speed Media Reader
RECURSOS/BENEFÍCIOS
>>Ultraportátil — o pequeno tamanho torna-o um acessório de
viagem prático
>>Versátil — compatível com os principais tipos de cartões de
memória e com os últimos padrões de velocidade
(UHS-I e UHS-II)
>>Rápido — desempenho USB 3.0 para transferência de dados
eficiente e rápida.
>>Conformidade — com especificações USB 3.0, compatível com a
tecnologia anterior USB 2.0
>>Garantia — dois anos de garantia, suporte técnico local gratuito
>>Indicador LED incorporado
>>Cabo USB 3.0 incluído

QUADRO DE COMPATIBILIDADE

ESPECIFICAÇÕES

Sistema Operacional

USB 3.02

USB 2.0

>>Dimensões — 93,3 mm x 52,68 mm x 16 mm

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

√

√

Mac OS X v. 10.9.x +

√

√

Linux v. 2.6 +

√

√

Chrome OS™

√

√

>>Taxa de Velocidade1 — até 5.0Gb/s de velocidade de
transferência de dados
>>Temperatura de operação 0º a 60ºC / 32º a 140ºF
>>Temperatura de armazenagem -20º a 85ºC / -4º a 185ºF
>>Formatos de cartão compatíveis
– Compact Flash: CF Tipo I e II (UDMA 0-7)

NÚMERO DA PEÇA
FCR-HS4

– Secure Digital: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II
– microSD: microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I
– Memory Stick: Memory Stick PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG Duo
>>Requisitos — Sistema com USB 3.0 para desempenho máximo.

1 A velocidade pode variar devido à configuração do host e do dispositivo.
2 Requer um dispositivo host com uma porta USB 3.0
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