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Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>

K I N G S T O N . C O M / M L W

Năng động cùng bạn đồng hành không dây 
cực đỉnh. 
Đầu đọc thẻ MobileLite Wireless của Kingston® mang đến một trải nghiệm di 
động tuyệt vời. Không chỉ giữ cho bạn luôn được kết nối, mà còn giúp bạn 
truy cập không giới hạn phim, nhạc, ảnh và các tập tin yêu thích của mình từ 
ổ Flash hoặc các thiết bị lưu trữ khác — dù ở bất cứ nơi nào. Lưu trữ và chia sẻ 
nhiều hơn — kết nối Wi-Fi đơn giản — và truyền tải nhiều nội dung (ví dụ ba 
bộ phim khác nhau) đến ba thiết bị cùng một lúc.

Thêm vào đó, MobileLite Wireless trang bị bộ sạc pin giúp bạn nạp thêm năng 
lượng cho thiết bị di động của mình để công việc luôn đạt hiệu quả. Sản phẩm 
được bảo hành một năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và được đảm bảo bởi độ tin 
cậy nổi tiếng của Kingston.

 >Đầu đọc thẻ dùng cho điện thoại thông 
minh và máy tính bảng
 >Tăng thêm dung lượng quý giá cho điện 
thoại hoặc máy tính bảng của bạn
 >Chia sẻ dữ liệu cùng một lúc với 3 người 
dùng 
 >Bộ sạc khẩn cấp cho chiếc điện thoại thông 
minh của bạn
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 >Đầu đọc không dây — truyền tập tin đến thẻ SD & ổ USB hiện 
có từ thiết bị di động của bạn

 >Hỗ trợ nhiều người dùng — truyền tối đa ba bộ phim khác 
nhau đến ba thiết bị khác nhau cùng một lúc

 > Linh hoạt — sử dụng với điện thoại thông minh, máy tính bảng 
và máy tính cá nhân thông qua Wi-Fi

 >Pin dự phòng — sử dụng pin tích hợp sẵn để sạc điện thoại và 
giúp bạn luôn di động

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

 >Các thiết bị lưu trữ đầu vào USB và SD — hỗ trợ SD, SDHC, 
SDXC và microSD (với bộ chuyển đổi đi kèm)

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

 >Kích thước 124,8mm x 59,9mm x 17,3mm;  
4,9134" x 2,3583" x 0,6811" 

 > Trọng lượng 98g

 >Kết nối Mạng Không dây Wi-Fi 802.11g/n với tính năng bảo 
mật không dây (WPA2)

 >Pin Sạc lên đến 5 giờ sử dụng liên tiếp

 >Pin Tích hợp sẵn pin sạc Li-ion 1810 mAh 3.8v

 > Lưu trữ Cục bộ1 truyền tập tin qua mạng không dây đến/từ ứng 
dụng và phần cứng MobileLite Wireless

 >Hỗ trợ Camera Roll1 cho phép người dùng chuyển ảnh từ thiết 
bị di động của họ đến MobileLite Wireless để tăng thêm dung 
lượng trống

 >Cáp Đi kèm dây cáp chuyển từ USB sang micro USB

 >Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 40°C

 >Nhiệt độ bảo quản -10°C đến 45°C

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

 > Tên thiết bị có thể tùy chỉnh (SSID) Danh sách ưu tiên Wi-Fi 
tùy chọn khi có nhiều APN/Khoá

 >Hỗ trợ tập tin2 MobileLite Wireless có thể lưu trữ bất kỳ loại tập 
tin nào. Việc mở và xem các tập tin phụ thuộc vào định dạng 
được thiết bị di động hỗ trợ

 >Hỗ trợ định dạng tập tin thông thường2   
 • Âm thanh: MP3, WAV 
 • Video3: m4V, mp4 (codec video H. 264) 
 • Ảnh: jpg, tif 
 • Tài liệu: pdf

MobileLite Wireless

1 Yêu cầu ứng dụng MobileLite Wireless.

2 Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị di động của bạn để biết danh sách đầy đủ về các tập tin 
được hỗ trợ.

3 Đối với Android và Kindle Fire, hỗ trợ video dưới 2GB.
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M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

Hệ điều hành (như là 
đầu đọc đã kết nối)

USB 2.0 
Truyền tập tin

Windows® 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 √

Windows Vista® (SP1, SP2) √

Mac OS X v. 10.5.x + √

Linux phiên bản 2.6.x + √

Các thiết bị di động tương thích

iPad2, iPad (3rd Gen), iPad (4th Gen),  
iPad mini, iPad Air*

iPhone 4/4S/5*

iPod touch*

Kindle Fire, Kindle Fire HD

Android (2.3+)

*iOS 7+


