Multi-Kit/Mobility Kit
K ING STO N.COM /FLASH

Armazene facilmente todos os seus
conteúdos de tablets, smartphones e
outros dispositivos digitais.
Este kit de mídia de múltiplas funções combina um único cartão com adaptador SD e um
leitor de cartão USB para proporcionar aos usuários em movimento o armazenamento
versátil que precisam para todos os dispositivos SD e compatíveis com USB, incluindo
tablets, smartphones, telefones celulares, câmeras digitais, notebooks, e-readers,
reprodutores de mídia e outros.
O kit inclui um adaptador com o cartão microSDHC ou microSDXC como ponto central
e um leitor de cartão microSDHC/SDXC USB, oferecendo aos usuários o mais versátil
equipamento móvel. O cartão converte-se perfeitamente para um formato Secure Digital
High Capacity (SDHC) + Secure Digital Extended Capacity (SDXC) ou formato USB que
pode ser usado em todos os dispositivos para mover com facilidade fotos, música, vídeos
ou dados para o seu tablet, câmera, telefone celular ou computador.
Ultraportátil e multifuncional
• Use o cartão microSDHC/SDXC de modo independente para uma grande quantidade
de armazenamento extra para músicas, jogos, tons de chamada, fotos, filmes e outras
aplicações em tablets e smartphones.
• Capture fotos de sua câmera digital fazendo do cartão microSDHC/SDXC um cartão
SDHC/SDXC de tamanho padrão com o adaptador e em seguida visualize as imagens
com leitores habilitados para SDHC/SDXC, ou use o microSDHC/SDXC com o adaptador
USB para fotos digitais ou na porta SD ou USB da sua TV.
• Salve arquivos rápida e facilmente em um notebook com um slot SD tamanho padrão
quando o adaptador SD for usado com o cartão microSDHC/SDXC.
Os kits estão disponíveis contendo um elegante leitor de cartão microSDHC/ SDXC USB
e um cartão microSDHC/SDXC de 4GB, 8GB, 16GB, 32GB ou 64GB. O chaveiro incluído
permite que você prenda o leitor em seu telefone, assim poderá tê-lo sempre a mão
quando estiver em movimento. Os kits tem uma garantia de dois anos para o leitor,
garantia vitalícia para o cartão microSDHC/SDXC e a reconhecida confiabilidade, serviço
e suporte da Kingston®.
Armazene toda sua vida móvel - fotos, músicas, mensagens de texto, videoclipes e
informações pessoais em seu cartão microSDHC/SDXC, depois trabalhe perfeitamente
com ele em diversas plataformas de dispositivos com o versátil Multi-Kit/Mobility
Kit da Kingston ao alcance da mão. Para assegurar a compatibilidade, procure o logo
microSDHC/SDXC nos dispositivos host (por exemplo, tablets, telefones e câmeras).

> Companheiro de armazenamento
confiável para smartphones e tablets
> Múltiplas finalidades: Um cartão,
interfaces de vários formatos

Características/especificações no verso>>

Multi-Kit/Mobility Kit
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS
>>Completa — solução de cartão único para vários dispositivos
>>Prático — agiliza a troca de arquivos de smartphones e tablets
para notebooks, GPSs, PCs, Macs, câmeras e muito mais
>>Multifuncional —
 para microSDHC/SDXC quando combinado
com o adaptador incluído pode ser usado como cartão SDHC/
SDXC de tamanho padrão com chave de proteção de gravação
ou um leitor USB para transferir dados
>>Versátil — classe 4 em capacidades de até 32GB
classe 10 em capacidades de até 64GB
>>Conformidade — Cartão: com especificações SDA
Leitor: com USB 2.0
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>>Compatível — Multi-Kit/ Mobility Kit de 8GB†, 16GB† e 32GB† e
64GB† são compatíveis com dispositivos host microSDHC, SDHC e
USB através dos adaptadores

MBLY4G2/16GB – 16GB microSDHC (Classe 4)

>>Garantia — dois anos de garantia para o leitor, garantia vitalícia
para o cartão

ESPECIFICAÇÕES
>>Capacidades1

MBLY4G2/8GB – 8GB microSDHC (Classe 4)
MBLY4G2/32GB – 32GB microSDHC (Classe 4)
MBLY10G2/16GB – 16GB microSDHC (Classe 10)
MBLY10G2/32GB – 32GB microSDHC (Classe 10)
MBLY10G2/64GB – 64GB microSDXC (Classe 10)

Classe 4: 8GB †, 16GB† and 32GB†
Classe 10 UHS-I: 16GB†, 32GB† and 64GB†

>>Classificação de Classe de Alta Velocidade2
Classe 4: Taxa mínima de transferência de dados de 4MB/s
Classe 10 UHS-l: Taxa mínima de transferência de dados de
10MB/s
>>Dimensões do cartão microSD 11 x 15 x 1 mm
(0,43 x 0,59 x 0,039 pol)
>>Dimensões do adaptador SD 24 x 32 x 2,1 mm
(0,94 x 1,26 x 0,08 pol)
>>Dimensões do leitor USB 24,99 x 12,14 x 2,64 mm
(0,984 x 0,478 x 0,104 pol)
>>Temperatura de operação do cartão -25°C a 85°C
(-13°F a 185°F)
>>Temperatura de armazenagem do cartão -40ºC a 85ºC
(-40ºF a 185ºF)
>>Temperatura de operação do leitor USB 0°C a 60°C
(32°F a 140°F)
>>Temperatura de armazenagem do leitor USB -40°C a 85°C
(-40°F a 185°F)
>>Requisitos do sistema para Leitor USB
- Sistema com suporte USB - Windows® 8.1
- Windows 8
- Windows 7 (SP1) (ReadyBoost™ não suportado)
- Windows Vista (ReadyBoost não suportado)
- Mac OS X v. 10.6.x ou superior Linux v. 2.6.x ou superior

1 Parte da capacidade mencionada em um dispositivo de armazenamento de memória Flash
é utilizada para a formatação e para outras funções, portanto não está disponível para o
armazenamento de dados. Isso significa que a capacidade real de armazenamento de dados é
inferior à relacionada nos produtos. Para mais informações, consulte o Guia de memórias Flash da
Kingston em kingston.com/flashguide.
2 A velocidade pode variar devido à configuração do host e do dispositivo.
† Cartões SDHC não são compatíveis com todos os dispositivos padrão habilitados para SD; consulte o
guia do usuário do dispositivo para assegurar a compatibilidade. Os cartões de memória microSDHC
da Kingston são compatíveis com a Especificação SD versão 2.00. Consulte o guia do usuário do
dispositivo para assegurar a compatibilidade.
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