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Urządzenie MobileLite® Wireless G3 � rmy Kingston ładuje smartfony i tablety 
szybciej, zapewniając maksymalne natężenie wyjściowe na poziomie 2 A. 
Z jednego w pełni naładowanego urządzenia MLWG31 można dwukrotnie 
naładować jeden telefon. Urządzenie zawiera akumulator o pojemności 
5400 mAh i umożliwia bezprzewodowy dostęp do zawartości pamięci USB 
lub karty pamięci SD2. MobileLite® Wireless Pro ma wbudowaną pamięć 
o pojemności 64 GB3, którą można rozszerzać przy użyciu pamięci USB i kart 
pamięci SD, oraz umożliwia 2,5-krotne naładowanie telefonu z akumulatora 
o pojemności 6700 mAh. Oba urządzenia mają najwyższej klasy japońskie 
ogniwa akumulatorowe, które zwiększają jego niezawodność i działają 
dłużej niż produkty konkurencji.

Do pamięci USB Flash i kart SD można uzyskać bezprzewodowy dostęp 
ze smartfonów i tabletów, aby zwolnić na nich miejsce, utworzyć kopie 
zapasowe ważnych zdjęć, � lmów, kontaktów i pozycji kalendarza, a także 
przesłać pliki do nowego telefonu lub tabletu bez używania komputera. 
Dzięki urządzeniu można zaoszczędzić na comiesięcznych opłatach za 
usługi pamięci na kopie zapasowe w chmurze. MLWG3 i MLW Pro mają 
gniazdo karty SD oraz USB, a w komplecie jest dodany adapter umożliwiający 
używanie kart microSD. MLWG3 i MLW Pro działają z  urządzeniami 
z systemem Android i iOS oraz oferowanymi przez Amazon.

Zastrzyk energii i pamięć na kopie 
zapasowe z urządzeń mobilnych.

Cechy i dane techniczne na odwrocie >>

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

> Zapasowe źródło energii

> Łatwe tworzenie kopii zapasowej 
zawartości urządzeń mobilnych

> Bezprzewodowy dostęp ze smartfonu 
do pamięci USB Flash i kart SD

> MobileLite Wireless Pro ma wbudowaną 
pamięć o pojemności 64 GB3, którą można 
rozszerzać przy użyciu pamięci USB 
i kart pamięci SD.
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MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

PARAMETRY TECHNICZNE

 > Tylko MobileLite Wireless Pro — z pamięcią masową4 64 GB
 > Akceptowana pamięć masowa USB i SD – odczyt kart SD, SDHC 
i SDXC oraz microSD, microSDHC i microSDXC (przez dołączony adapter)
 > Obsługiwane systemy plików FAT, FAT32, NTFS, exFAT
 > Wymiary 115 mm x 80 mm x 24 mm
 > Waga  MLWG3: 192 g
  MLW Pro: 194 g 

 > Interfejs sieci bezprzewodowej 2,4 GHz 802.11b/g/n i 5 GHz 802.11ac 
 > Port WLAN Ethernet działa jako punkt dostępu
 > Akumulator
MLWG3: wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 
5400 mAh oraz maksymalnym napięciu wyjściowym i natężeniu 
wyjściowym 3,8V 2,0 A, umożliwiający ciągłe działanie przez nawet 11 
godzin
MLW Pro: wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 6700 
mAh oraz maksymalnym napięciu wyjściowym i natężeniu wyjściowym 
3,8V 2,0 A, umożliwiający ciągłe działanie przez nawet 12 godzin
 > Lokalna pamięć masowa5 bezprzewodowe przesyłanie plików 
między aplikacją MobileLite Wireless i urządzeniem MobileLite Wireless
 > Obsługa Rolki z aparatu5 umożliwia użytkownikom przenoszenie 
zdjęć z urządzenia mobilnego na urządzenie MobileLite Wireless 
w celu zwolnienia miejsca
 > Kabel w komplecie kabel USB-micro USB
 > Temperatura działania 0°C–35°C
 > Temperatura przechowywania 0°C–45°C
 > Gwarancja dwa lata gwarancji, bezpłatna pomoc techniczna
 > Personalizacja nazwy urządzenia (SSID) lista priorytetów sieci 
Wi-Fi z możliwością wyboru przez użytkownika, kiedy dostępnych jest 
wiele nazw punktów dostępowych i kluczy
 > Obsługa plików6 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 plików6  
 • Audio: MP3, WAV
 • Wideo7: m4V, mp4 (kodek wideo H. 264)
 • Obrazy: jpg, tif
 • Dokumenty: pdf

 > Zapasowe źródło energii — Łatwe i szybkie ładowanie baterii 
smartfonu nawet 2,5 razy1. MLWG3 zawiera akumulator o pojemności 
5400 mAh, a MLW Pro ma akumulator o pojemności 6700 mAh, 
które dostarczają smartfonom i tabletom energii w razie potrzeby.
 > Łatwe tworzenie kopii zapasowych zawartości urządzeń 
mobilnych — Warto zapisywać ważne zdjęcia, � lmy kontakty i inne 
dane. Aplikacja MobileLite umożliwia tworzenie kopii zapasowych 
jednym dotknięciem.
 > Dodatkowa pamięć — MLWG3 umożliwia łatwy, bezprzewodowy 
dostęp ze smartfonu do zawartości pamięci USB lub karty pamięci 
SD. MLW Pro dodaje 64 GB3 wbudowanej pamięci.
 > Dwa lata gwarancji i bezpłatna pomoc techniczna — Dodatkowy 
spokój zapewnia fakt, że urządzenia MLWG3 i MLW Pro są objęte 
dwuletnią gwarancją i bezpłatną pomocą techniczną oraz cechuje 
je legendarna niezawodność produktów � rmy Kingston.

CECHY I  ZALETY

1 Na podstawie wewnętrznych testów z użyciem telefonu iPhone 6 i w pełni naładowanego urządzenia 
MLWG3 & MLWG3/64. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Żywotność akumulatora zależy od użycia i 
funkcji aplikacji użytkownika. Akumulator nie jest wymienny.

2 Nośniki pamięci sprzedawane oddzielnie. W zgodne nośniki należy zaopatrzyć się we 
własnym zakresie.

3 Część podanej pojemności w tej pamięci typu � ash jest wykorzystywana na formatowanie 
i inne funkcje, w związku z czym nie będzie dostępna do przechowywania danych. Z tego 
względu rzeczywista pojemność urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza 
niż podana na produktach. Więcej informacji znaleźć można w przewodniku po urządzeniach 
pamięci � ash � rmy Kingston dostępnym pod adresem kingston.com/� ashguide.

4 Pamięć USB Flash i karta pamięci SD nie są dodane w zestawie.
5 Wymaga aplikacji MobileLite.
6 Pełna lista obsługiwanych typów plików znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
7 W przypadku urządzeń Android i Kindle Fire rozmiar obsługiwanych plików wideo jest 

ograniczony do 2 GB.
8 Aplikacja MobileLite jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami z systemem iOS w wersji 8 i 

nowszych i wersji 10 i nowszych, Android w wersji 4.2 i nowszych, z 7.0 włącznie oraz Fire/Fire HD w 
wersji 4.6 i nowszych.

TABELA ZGODNOŚCI

Zgodne urządzenia mobilne8

iPad 2, 3 i 4 generacji oraz Air i Air 2 i Pro z 
wyświetlaczem 9,7 i 12,9 cala

iPad Mini/Mini 2/Mini 3/Mini 4

iPad Touch 5 i 6 generacji

iPhone 4S/5/5S/6/6+/6S/6S+/7/7+

Fire, Fire HD (4.6+)

Android (4.2 lub nowszy z 7.0 włącznie)

MobileLite Wireless G3

MLWG3

MLWG3ER (EMEA & Eastern Europe) 

MLWG3FR (Asia) 

MobileLite Wireless Pro

MLWG3/64

MLWG3/64ER (EMEA & Eastern Europe) 

MLWG3/64FR (Asia)
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