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Uma parte essencial do seu equipamento
móvel.
O MobileLite G4 da Kingston é um leitor de cartão multifuncional metálico
com um formato reduzido, aproximadamente 20 por cento menor do que
a geração anterior, cabendo portanto facilmente no bolso, na carteira ou na
bolsa da máquina de fotos, sendo ideal para uso pessoal ou profissional. O
versátil dispositivo lê cartões SD, SDHC, SDXC, UHS-II e microSD/SDHC/SDXC,
UHS-I e é compatível com as últimas velocidades de cartões.
O MobileLite G4 é compatível com a especificação USB 3.0 e oferece
desempenho USB 3.0 para economizar tempo ao transferir arquivos digitais,
fotos, jogos, músicas e muito mais. É compatível com a versão anterior de
portas USB 2.0, permitindo aos usuários migrar para 3.0 no futuro, usando um
único leitor de cartão. O MobileLite G4 tem garantia de dois anos, suporte
técnico local gratuito e a reconhecida confiabilidade Kingston®.

> Design portátil e moderno em metal
> Leitor de cartão multifuncional USB 3.0
> Compatível com a tecnologia anterior USB
2.0

Características/especificações no verso >>

MobileLite G4
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS
>>Conformidade — com a especificação USB 3.0, padrão SDA 4.20
>>Versátil — compatível com SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC
>>Compatível com os mais modernos padrões de cartão, UHS-I e
UHS-II
>>Compatível com a tecnologia anterior USB 2.0
>>Portátil — cabe facilmente no seu bolso
>>Garantia — 2 anos de garantia, suporte técnico local gratuito

ESPECIFICAÇÕES

TABELA DE COMPATIBILIDADE

>>Dimensões 52 mm x 33 mm x 9 mm

USB

USB

3.01

2.0

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

√

√

Mac OS X v. 10.9.x ou
superior

√

√

Linux v. 2.6 ou superior

√

√

Chrome OS™

√

√

>>Temperatura de operação 0°C a 60°C

Sistema Operacional

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

CÓDIGO DO PRODUTO
FCR-MLG4

1 Requer um dispositivo host com uma porta USB 3.0
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