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MobileLite Wireless G2
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Mantenha-se em movimento — e conectado.
Aumente o armazenamento móvel e mantenha-se conectado com o
MobileLite Wireless G2 da Kingston.®
Os smartphones têm em média apenas 70 por cento de sua capacidade
disponível para armazenamento e muitos tablets não incluem portas - o
que os faz ter pouco espaço para armazenamento. O MobileLite Wireless
G2 aumenta o armazenamento e libera espaço no seu dispositivo móvel
permitindo que você descarregue conteúdo para um cartão Flash ou
unidade USB.
O MobileLite Wireless G2 cria seu próprio sinal Wi-Fi e permite que os
usuários publiquem fotos e vídeos em mídias sociais e transmitam diferentes
conteúdos para vários dispositivos ao mesmo tempo. Milhões de fotos são
carregadas no Facebook todos os dias e os usuários continuam tentando
gerenciar uma quantidade de conteúdo cada vez maior. Com o MobileLite
Wireless, os usuários podem compartilhar arquivos rápida e facilmente via
Wi-Fi, transmitir diversos filmes para dispositivos diferentes simultaneamente
e publicar fotos e vídeos para a família e amigos e, ao mesmo tempo, liberar
espaço para aplicações com muito conteúdo como e-mail e jogos.
O MobileLite Wireless G2 também é um carregador que permite que você
carregue seu smartphone até 2 vezes de uma bateria cheia1, para aumentar
sua mobilidade. Com a vida da bateria limitada de muitos telefones e os
novos sistemas operacionais que esgotam as baterias, é importante poder
carregar o seu telefone em um momento crítico — ou simplesmente manter
as crianças distraídas em viagens mais longas.
Fique sempre conectado com o MobileLite Wireless. Ele funciona como um
roteador portátil com uma porta Ethernet incorporada para Internet banda
larga em movimento. O MobileLite Wireless G2 também pode fazer bridge
com outras conexões Wi-Fi para a Internet quando a conexão direta não
estiver disponível.
O MobileLite Wireless tem garantia de dois anos, suporte técnico gratuito e a
reconhecida confiabilidade Kingston.

>Aumente
>
seu armazenamento
>>Transmita sua mídia
>>Carregue seu telefone/tablet
>>Leia sua mídia
>>Fique sempre conectado
KINGSTON.COM/MLWG2
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ESPECIFICAÇÕES

1 Baseado em testes internos usando iPhone 5. A vida da bateria varia de acordo com o uso e o
funcionamento dos aplicativos do usuário. A bateria não pode ser substituída.
2 Exige o aplicativo MobileLite Wireless.
3 Alguns conteúdos protegidos por DRM não podem ser reproduzidos a partir de dispositivos externos.
Por favor, verifique com o provedor de conteúdo as restrições de reprodução. Para obter uma lista
completa de arquivos suportados, por favor, verifique o manual do usuário do seu dispositivo móvel.
4 Para Android e Kindle Fire, o suporte de vídeo é limitado a 2GB.
ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO
		 ©2014 Kingston Technology Europe Co LLP and Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court,
Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, England. Tel.: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44
(0) 1932 785469. Todos os direitos reservados. Todas as marcas ou marcas registradas pertencem a seus
respectivos proprietários. MKD-291.1BR

TA B E L A D E C O M PAT I B I L I D A D E
Sistema Operacional
(como um leitor com fio)

Transferência
de Arquivos

Windows® 8.1

Sim

Windows 8

Sim

Windows 7 (SP1)

Sim

Windows Vista® (SP2)

Sim

Mac OS X v. 10,6.x ou
superior

Sim

Linux v. 2.6.x ou superior

Sim

Dispositivos móveis compatíveis
iPad2, iPad (3ª Ger), iPad (4ª Ger), iPad Air,
iPad mini*
iPhone 4/4S/5*
iPod touch*
Kindle Fire, Kindle Fire HD
Android (4.0 e superior)
*iOS 7 ou superior
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>>Descarregue conteúdo para um cartão ou unidade USB
>>Envie fotos para sua plataforma de mídia social favorita
>>Transmita diferentes conteúdos para vários dispositivos ao
mesmo tempo
>>Carregue seu smartphone até 2x de uma bateria G2 cheia1
>>Compatível com SD/SDHC/SDXC e microSD/SDHC/SDXC
>>Compatível com unidades USB padrão
>>Inclui porta Ethernet para Internet banda larga em movimento
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CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

>>Entradas para armazenamento: USB e SD — lê SD, SDHC,
SDXC e microSD/microSDHC/microSDXC (com adaptador
incluído)
>>Sistemas de arquivos suportados FAT, FAT32, NTFS, exFAT
>>Dimensões 129,14 x 79,09 x 19,28 mm
>>Peso 171g
>>Interface de rede wireless Wi-Fi 802.11g/n com segurança
wireless (WPA2)
>>Porta Ethernet WLAN para funcionar como um roteador
móvel
>>Bateria recarregável até 13 horas de uso contínuo; bateria Liion 4640 mAh 3,8v incorporada
>>Armazenamento local2 transferência wireless de arquivos
para/do aplicativo MobileLite Wireless e o hardware MobileLite
Wireless
>>Suporte para o conteúdo da câmera 2 permite aos usuários
mover fotos de seu dispositivo móvel para o MobileLite Wireless
para liberar espaço
>>Cabo cabo USB para micro USB incluído
>>Temperatura de operação 0-40°C
>>Temperatura de armazenagem -10-45°C
>>Garantia dois anos de garantia, suporte técnico gratuito
>>Nome do Dispositivo Customizável (SSID) Lista de prioridade
Wi-Fi selecionável pelo usuário quando existirem múltiplos APN/
Key disponíveis
>>Suporte de arquivos3 O MobileLite Wireless pode armazenar
qualquer tipo de arquivo. Reprodução e visualização baseadas
nos arquivos suportados pelo dispositivo móvel
>>Formatos de arquivos suportados em geral3
• Áudio: MP3, WAV
• Vídeo4: m4V, mp4 (H. 264 vídeo codec)
• Imagem: jpg, tif
• Documentos: pdf
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