
Mobil ve bağlı kalın. 
Kingston® MobileLite Wireless G2 ile mobil depolama alanınızı genişletin ve 
bağlı kalmaya devam edin. 

Ortalama bir akıllı telefonun kapasitesinin yalnızca yüzde 70'i veri depolama 
için kullanılabilmektedir ve birçok tablette bağlantı noktası bulunmamaktadır. 
Bu durum depolama alanının yetersiz kalmasına neden olmaktadır. MobileLite 
Wireless G2, içeriklerinizi bir Flash karta ya da USB sürücüye boşaltarak mobil 
cihazınızın depolama alanını boşaltmanızı sağlamaktadır.

MobileLite Wireless G2, kendi Wi-Fi sinyallerini oluşturmaktadır ve 
kullanıcıların sosyal medyaya fotoğraflar ve videolar göndermesine ve aynı 
anda birden fazla cihaza içerik akışı yapmasına izin vermektedir. Facebook'a 
her gün milyonlarca fotoğraf yüklenmektedir ve kullanıcılar giderek artan 
içerik miktarını yönetmeye çalışmaktadır. MobileLite Wireless ile kullanıcılar 
Wi-Fi üzerinden dosyaları kolayca ve çabucak paylaşabilmekte, aynı andan 
farklı aygıtlara birden fazla film akışı yapabilmekte ve resimleri ve videoları 
arkadaşlarına ve ailesine gönderebilmekte ve aynı zamanda e-posta 
ve oyunlar gibi çok alan gerektiren uygulamalar için depolama alanını 
boşaltabilmektedir.

MobileLite Wireless G2, aynı zamanda 2 taneye kadar akıllı telefonunuzu 
tamamen doldurabilecek kapasiteye sahip olması sayesinde1daha mobil 
olmanıza olanak tanımaktadır. Birçok telefonda kısıtlı pil ömrü yer alırken 
ve yeni işletim sistemleri telefonların pillerini hızla tüketirken, kritik anlarda 
telefonunuza güç sağlayabilmek ya da sadece uzun yolculuklarda çocukların 
eğlencesine devam edebilmesini sağlamak önemlidir.

MobileLite Wireless her zaman bağlı kalın. Dışarıdayken geniş bant İnternet 
için dahili Ethernet bağlantı noktasına sahip taşınabilir bir yönlendirici olarak 
çalışır. MobileLite Wireless G2, doğrudan bağlantı bir seçenek olmadığında 
diğer Wi-Fi İnternet bağlantılarıyla köprüleme yapmanızı da sağlar. 

MobileLite Wireless iki yıl garantilidir ve efsanevi Kingston güvenirliği ile 
sunulmaktadır.

 >Veri depolama alanınızı genişletin
 >Medya akışı sağlayın
 >Telefonunuzu/tabletinizi şarj edin
 >Ortamlarınızı okuyun
 >Sürekli bağlı kalın
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 > İçerikleri bir karta ya da USB sürücüye boşaltın
 > Resimleri en sevdiğiniz sosyal medya platformuna gönderin
 > Farklı içeriği birden fazla cihaza akış yapın
 >G2'nin pili tam dolu haldeyken akıllı telefonunuzu 2 kata kadar 
daha hızlı şarj eder1

 > SD/SDHC/SDXC ve microSD/SDHC/SDXC'yi destekler
 > Standart USB sürücüleri destekler
 > Yolculuklarda geniş bant internet için Ethernet bağlantı 
noktasına sahiptir

T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R

 >Veri depolama için girişler USB ve SD — SD, SDHC, SDXC ve 
microSD/microSDHC/microSDXC kartları okur (ürünle birlikte 
verilen adaptörle)

 >Desteklenen dosya sistemleri FAT, FAT32, NTFS, exFAT

 >Boyutlar 129,14mm x 79,09mm x 19,28mm  

 >Ağırlık 171g

 >Kablosuz ağ arayüzü Kablosuz güvenlikle (WPA2) Wi-Fi 
802.11g/n

 >WLAN Ethernet bağlantı noktası mobil yönlendirici olarak 
çalışmasını sağlar

 > Şarj edilebilir pil 13 saate kadar sürekli kullanım; dahili Li-ion 
4640 mAh 3,8v pil

 >Yerel veri saklama2 MobileLite Wireless uygulaması ve 
MobileLİte Wireless donanımı arasında dosyaları kablosuz olarak 
transfer edin

 > Film Rulosu desteği2 kullanıcıların alan boşaltmak için 
fotoğrafları mobil cihazlarından MobileLite Wireless'a 
aktarmalarını sağlar

 >Kablo USB - micro USB kablosu ürünle birlikte verilir

 >Çalışma sıcaklığı  0-40°C

 > Saklama sıcaklığı -10–45°C

 >Garantili iki yıl garanti, ücretsiz teknik destek

 >Özelleştirilebilir cihaz adı (SSID) Birden fazla APN/anahtar 
olduğunda kullanıcı tarafından seçilebilir Wi-Fi öncelik listesi

 >Dosya desteği3 MobileLite Wireless'ta her türlü dosya türü 
saklanabilir. Yürütme ve görüntüleme mobil aygıt tarafından 
desteklenen dosyalara bağlıdır.

 >Genel dosya biçimi desteği3  
 • Ses: MP3, WAV 
 • Video4: m4V, mp4 (H. 264 video codec) 
 • Görüntü: jpg, tif 
 • Belge: pdf 
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MobileLite Wireless G2

1 iPhone 5 ile yapılan dahili testleri temel alır. Pil ömrü, kullanıma ve kullanıcı uygulamalarının işlevlerine bağlı olarak 
farklılık gösterir. Pil değiştirilemez. 

2 MobileLite Wireless uygulamasını gerektirir.
3 Bazı DRM korumalı içerikler harici aygıtlardan yürütülemez. Lütfen yürütmeyle ilgili kısıtlamalar için içerik 

sağlayıcıya başvurun. Desteklenen dosyaların tam listesi için lütfen mobil cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4 Android ve Kindle Fire için video desteği 2GB ile sınırlıdır.
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İşletim Sistemi
(kablolu okuyucu olarak)

Dosya 
Aktarımı

Windows® 8.1 Evet

Windows 8 Evet

Windows 7 (SP1) Evet

Windows Vista® (SP2) Evet

Mac OS X v. 10.6.x + Evet

Linux v. 2.6.x + Evet

Uyumlu mobil cihazlar

iPad2, iPad (3. Nesil), iPad (4. Nesil), iPad Air 
iPad mini*

iPhone 4/4S/5*

iPod touch*

Kindle Fire, Kindle Fire HD

Android (4.0+)

*iOS 7+


