
Luôn luôn di động — và kết nối. 
Mở rộng không gian lưu trữ di động và luôn luôn kết nối với MobileLite 
Wireless G2 của Kingston.®

Trung bình chỉ có 70 phần trăm dung lượng trên một chiếc điện thoại thông 
minh có thể được sử dụng để lưu trữ còn trên nhiều loại máy tính bảng việc 
thiếu vắng các cổng mở rộng đã gây ra sự thiếu hụt không gian lưu trữ. 
MobileLite Wireless G2 bổ sung thêm dung lượng lưu trữ và đồng thời giải 
phóng không gian trên thiết bị di động của bạn bằng cách giúp bạn gỡ nội 
dung ra thẻ Flash hoặc ổ USB.

MobileLite Wireless G2 tạo ra tín hiệu Wi-Fi riêng, cho phép người dùng đăng 
ảnh và video lên mạng xã hội cũng như truyền các nội dung khác nhau đến 
nhiều thiết bị cùng một lúc. Hàng triệu bức ảnh được đăng tải lên Facebook 
mỗi ngày và người dùng đang phải quản lý một khối lượng nội dung ngày 
càng tăng lên. Với MobileLite Wireless, người dùng có thể chia sẻ các tập tin 
nhanh chóng và dễ dàng qua Wi-Fi, truyền một vài bộ phim đến các thiết bị 
khác nhau cùng một lúc cũng như đăng ảnh và video cho bạn bè và gia đình 
trong khi đồng thời giải phóng không gian cho các ứng dụng có nội dung 
lớn như email và trò chơi.

MobileLite Wireless G2 cũng đóng vai trò làm bộ sạc giúp bạn sạc pin lên 
gấp đôi cho chiếc điện thoại thông minh của mình khi pin đã đầy1nhằm tăng 
cường khả năng di động của bạn. Khi thời lượng pin trên nhiều điện thoại 
còn hạn chế và các hệ điều hành mới ngốn ngày càng nhiều pin, khả năng 
cung cấp năng lượng cho chiếc điện thoại của bạn vào những thời điểm cần 
thiết là vô cùng quan trọng hoặc đôi khi chỉ là bạn muốn cho con mình giải 
trí trong những chuyến đi dài.

Hãy luôn luôn kết nối với MobileLite Wireless. Thiết bị hoạt động như một bộ 
định tuyến di động với cổng Ethernet tích hợp sẵn giúp bạn sẵn sàng kết nối 
internet băng thông rộng khi đang di chuyển. MobileLite Wireless G2 cũng 
có thể bắc cầu đến các kết nối Internet Wi-Fi khác khi việc kết nối trực tiếp 
không thực hiện được. 

MobileLite Wireless được bảo hành hai năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và có 
được độ tin cậy nổi tiếng của Kingston.

 >Mở rộng không gian lưu trữ
 >Truyền nội dung phương tiện
 >Sạc điện thoại/máy tính bảng
 >Đọc nội dung phương tiện
 >Luôn luôn kết nối
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ĐẶC ĐIỂM/TIỆN ÍCH
 > Tải nội dung sang thẻ hoặc USB
 >Đăng ảnh lên mạng xã hội yêu thích của bạn
 > Truyền các nội dung khác nhau đến nhiều thiết bị cùng một lúc
 > Sạc điện thoại thông minh của bạn lên gấp 2 lần khi pin của G2 
đầy1

 >Hỗ trợ SD/SDHC/SDXC và microSD/SDHC/SDXC
 >Hỗ trợ USB tiêu chuẩn
 >Có cổng Ethernet để kết nối internet băng thông rộng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 >Các thiết bị lưu trữ đầu vào USB và SD — đọc SD, SDHC, SDXC 
và microSD/microSDHC/microSDXC (với bộ chuyển đổi đi kèm)

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

 >Kích thước 129,14mm x 79,09mm x 19,28mm  

 > Trọng lượng 171g

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

 >Cổng WLAN Ethernet hoạt động như một bộ định tuyến 
không dây

 >Pin Sạc lên đến 13 giờ khi sử dụng liên tục; pin Li-ion 3,8v dung 
lượng 4640 mAh tích hợp sẵn

 > Lưu trữ cục bộ2 truyền các tập tin qua mạng không dây đến 
và từ ứng dụng MobileLite Wireless và phần cứng MobileLite 
Wireless

 >Hỗ trợ Camera Roll2 cho phép người dùng di 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 0-40°C

 >Nhiệt độ bảo quản -10–45°C

 >Được bảo hành bảo hành hai 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 tin3 MobileLite Wireless có thể lưu trữ bất kỳ loại tập 
tin nào. Việc phát và xem phụ thuộc vào các tập tin được thiết bị 
di động hỗ trợ

 >Hỗ trợ định dạng tập tin thông thường3  
 • Âm thanh: MP3, WAV 
 • Video4: m4V, mp4 (H. 264 video codec) 
 • Ảnh: jpg, tif 
 • Văn bản: pdf 

MLWG2

MobileLite Wireless G2

1 Dựa trên thử nghiệm nội bộ sử dụng iPhone 5. Thời lượng pin khác nhau tùy thuộc vào mức độ sử dụng và chức 
năng của các ứng dụng. Pin không thay thế được. 

2 Yêu cầu ứng dụng MobileLite Wireless.
3 Một số nội dung được bảo vệ bởi DRM không thể phát được trên các thiết bị gắn ngoài. Vui lòng kiểm tra với nhà 

cung cấp nội dung để biết các hạn chế về phát lại. Để biết danh sách đầy đủ các tập tin được hỗ trợ, vui lòng kiểm 
tra hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

4 Đối với Android và Kindle Fire, hỗ trợ video bị hạn chế đến 2GB.
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BẢNG TƯƠNG THÍCH

MÃ SẢN PHẨM K I N G S T O N

Hệ điều hành
(như là đầu đọc đã kết 

nối)
Truyền tập tin

Windows® 8,1 Có

Windows 8 Có

Windows 7 (SP1) Có

Windows Vista® (SP2) Có

Mac OS X v. 10.6.x + Có

Linux phiên bản 2.6.x + Có

Các thiết bị di động tương thích

iPad2, iPad (thế hệ thứ 3), iPad (thế hệ thứ 
4), iPad Air iPad mini*

iPhone 4/4S/5*

iPod touch*

Kindle Fire, Kindle Fire HD

Android (4.0+)

*iOS 7+


