
Pozostań mobilny. I podłączony do sieci. 
Rozbuduj pamięć przenośną i pozostań mobilny dzięki czytnikowi Kingston 
MobileLite Wireless G2. 

W przeciętnym smartfonie tylko 70 procent pojemności jest dostępne dla 
pamięci, a wiele tabletów nie ma portów, przez źle wypadają pod względem 
pamięci. Czytnik MobileLite Wireless G2 dodaje pamięć, uwalniając 
jednocześnie urządzenie mobilne poprzez przesłanie zawartości na kartę 
flash lub do pamięci USB.

Urządzenie generuje własny sygnał Wi-Fi, umożliwiając zamieszczanie zdjęć 
i filmów w serwisach społecznościowych oraz przesyłanie strumieniowe 
różnych treści jednocześnie do wielu urządzeń. Każdego dnia miliony zdjęć 
są przesyłane do serwisu Facebook, a użytkownicy próbują zarządzać stale 
rosnącą treścią. Dzięki czytnikowi MobileLite Wireless możesz udostępniać 
pliki łatwo i szybko poprzez Wi-Fi, strumieniowo przesyłać kilka filmów 
jednocześnie do różnych urządzeń i zamieszczać zdjęcia i filmy dla przyjaciół i 
rodziny, zwalniając jednocześnie miejsce na duże aplikacje, takie jak program 
do obsługi poczty lub gry.

MobileLite Wireless G2 można również wykorzystać jako ładowarkę, która 
przy pełnej baterii nawet dwa razy naładuje smartfona1, aby zwiększyć 
Twoją mobilność. Żywotność baterii w wielu telefonach jest ograniczona, 
a nowe systemy operacyjne rozładowują baterie i dlatego ważne jest, aby 
w krytycznym momencie móc zasilić swój telefon. Lub po prostu zajmować 
dzieci zabawą podczas długiej podróży.

Pozostań zawsze w sieci z czytnikiem MobileLite Wireless. Czytnik działa 
jako przenośny router z wbudowanym portem Ethernet zapewniający 
szerokopasmowy Internet w ruchu. MobileLite Wireless G2 może również 
służyć do połączenia z inną siecią Wi-Fi, gdy bezpośrednie połączenie jest 
niemożliwe. 

Atuty czytnika to dwuletnia gwarancja, bezpłatna pomoc techniczna i 
legendarna niezawodność produktów firmy Kingston.®

 >Rozbuduj swoją pamięć
 >Przesyłaj strumieniowo multimedia
 >Ładuj telefon/tablet
 >Odczytuj pliki multimedialne
 >Pozostań zawsze w sieci
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 > Prześlij zawartość na kartę lub pamięć USB
 >Wysyłaj zdjęcia do swojego ulubionego serwisu społecznego
 > Przesyłaj strumieniowo zawartość jednocześnie do wielu 
urządzeń
 >Czytnik z pełnym akumulatorem naładuje nawet dwukrotnie 
Twojego smartfona1  
 >Obsługa kart SD/SDHC/SDXC i microSD/SDHC/SDXC
 >Obsługa standardowych pamięci USB
 > Port Ethernet udostępniający szerokopasmowy Internet w ruchu

D A N E  T E C H N I C Z N E

 >Akceptowana pamięć masowa USB i SD – odczyt kart SD, 
SDHC, SDXC i microSD/microSDHC/microSDXC (przez dołączony 
adapter)
 >Obsługiwane systemy plików FAT, FAT32, NTFS, exFAT
 >Wymiary 129,14 mm x 79,09 mm x 19,28 mm  
 >Waga 171 g
 > Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11g/n z 
zabezpieczeniami sieci bezprzewodowej (WPA2)
 >Port WLAN Ethernet umożliwiający wykorzystanie urządzenia 
jako przenośny router
 >Akumulator do 13 godzin ciągłej pracy; wbudowany 
akumulator litowo-jonowy 4640 mAh 3,8 V
 >Pamięć lokalna2 bezprzewodowe przesyłanie plików między 
aplikacją MobileLite Wireless i urządzeniem MobileLite Wireless
 >Obsługa funkcji Camera Roll2 umożliwia użytkownikom 
przenoszenie zdjęć z urządzenia przenośnego na urządzenie 
MobileLite Wireless w celu zwolnienia miejsca
 >Kabel dołączony kabel typu USB-micro USB
 > Temperatura pracy 0–40°C
 > Temperatura przechowywania -10–45°C
 >Gwarancja dwa lata gwarancji, bezpłatna pomoc techniczna
 >Możliwość zmiany nazwy urządzenia (SSID) Lista priorytetów 
sieci Wi-Fi z możliwością wyboru przez użytkownika, kiedy 
dostępnych jest wiele nazw APN i kluczy
 >Obsługa plików3 MobileLite Wireless może przechowywać pliki 
dowolnego typu. Funkcje odtwarzania i wyświetlania są zależne 
od tego, jakie pliki są obsługiwane w urządzeniu przenośnym
 >Obsługiwane podstawowe formaty plików3  
 • audio: MP3, WAV 
 • wideo4: m4V, mp4 (kodek wideo H. 264) 
 • obrazy: jpg, tif 
 • dokumenty: pdf 

MLWG2

MobileLite Wireless G2

1 Na podstawie wewnętrznych testów z użyciem telefonu iPhone 5. Żywotność akumulatora zależy od użycia i 
funkcji aplikacji użytkownika. Akumulator jest niewymienny. 

2 Wymaga aplikacji MobileLite Wireless.
3 Niektórych materiałów chronionych technologią DRM nie można odtwarzać z urządzeń zewnętrznych. 

Informacje na temat ograniczeń dotyczących odtwarzania uzyskasz od podmiotu udostępniającego dane 
materiały. Listę wszystkich obsługiwanych formatów plików zawiera podręcznik użytkownika urządzenia 
mobilnego.

4 W przypadku urządzeń Android i Kindle Fire rozmiar obsługiwanych plików wideo jest ograniczony do 2GB.
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TA B E L A  Z G O D N O Ś C I

NUMER KATALOGOWY FIRMY KINGSTON

System operacyjny
(jako podłączony 

przewodem czytnik)

Przesyłanie 
plików

Windows® 8.1 Tak

Windows 8 Tak

Windows 7 (SP1) Tak

Windows Vista® (SP2) Tak

Mac OS X 10.6.x lub 
nowszy

Tak

Linux 2.6.x lub nowszy Tak

Zgodne urządzenia mobilne

iPad2, iPad (3. generacji), iPad (4. generacji), 
iPad Air  

iPad mini*

iPhone 4/4S/5*

iPod touch*

Kindle Fire, Kindle Fire HD

Android (4.0 lub nowszy)

*iOS 7 lub nowszy


