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> Pil yedeği

> Mobil cihazlarınızı kolayca yedekleyin

> Akıllı telefonunuzdan USB Flash sürücülere 
ve SD kartlara kablosuz olarak erişin

> MobileLite Wireless Pro, USB sürücüler ve 
SD kartlarla genişletilebilen 64GB3 dahili 
depolama alanı ekler

Kingston MobileLite® Wireless G3, maksimum 2A çıkış şarjıyla akıllı telefonları 
ve tabletleri daha hızlı şarj eder ve tek, tam şarjlı bir MLWG31 ile telefonları 
2 keze kadar şarj edebilir. Bir 5400 mAh pile sahiptir ve bir USB sürücü ya da SD 
kartın içeriklerine kablosuz olarak erişmenizi sağlar2. MobileLite® Wireless Pro, 
USB sürücüler ve SD kartlarla genişletilebilir 64GB3 dahili depolama alanına 
sahiptir ve 6700 mAh pili ile 2,5 kata kadar şarj imkanı sunar. Her iki sürücüde 
de pilin rakiplerine kıyasla daha güvenilir ve daha dayanıklı olmasını sağlayan 
yüksek kaliteli Japon pil hücreleri bulunur’.

Alan boşaltmak için USB Flash sürücülere ve SD kartlara akıllı telefonlar ve 
tabletlerden kablosuz olarak erişin, fotoğra� ar, videolar, kişiler ve takvim 
kayıtlarının yedek kopyalarını çıkartın ve dosyaları bir PC kullanmadan yeni 
bir telefona ya da tablete aktarın. Bulut tabanlı yedekleme hizmetlerine 
aylık ücretler ödemeyerek tasarruf edin. MLWG3 ve MLW Pro, bir SD kart 
yuvasına ve bir USB bağlantı noktasına sahiptir ve bir microSD’den SD karta 
dönüştüren adaptör ile gelmektedir. MLWG3 ve MLW Pro, Android, Amazon 
ve iOS cihazlarla çalışabilir.

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

Pil güçlendirme ve mobil yedekleme.

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>
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UYUMLULUK TABLOSU

Uyumlu Mobil Cihazlar8

iPad 2/3rd Gen/4th Gen/Air/Air 2/Pro 9.7” ve 12.9”

iPad Mini/Mini 2/Mini 3/Mini 4

iPad Touch 5th Gen/6th Gen

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

Fire, Fire HD (4.6+)

Android (4.2+, 7.0 dahil)

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

 > Pil yedeği — Akıllı telefonunuzu 2,51 kata kadar hızlı ve kolayca şarj edin. 
İhtiyaç duyduğunuzda telefonlarınızı ve tabletlerinizi şarj etmek için 
MLWG3, 5400 mAh ve MLW Pro 6700 mAh pile sahiptir.

 > Mobil cihazlarınızı kolayca yedekleyin — Önemli fotoğra� arınızı, 
videolarınızı, kişilerinizi ve daha fazlasını kaydedin. MobileLite uygulaması, 
tek dokunuşla yedekleme seçeneği sunar.

 > Veri depolama alanı ekleyin — MLWG3, USB sürücüler ve SD kartlar 
üzerindeki içeriklere akıllı telefonunuzdan kolayca erişmenizi sağlar. 
MLW Pro, 64GB3 dahili depolama alanı ekler.

 >  İki yıl garanti — İçinizin daha rahat etmesi için MLWG3 ve MLW Pro iki 
yıl garantiye sahiptir ve efsanevi Kingston güvenilirliğiyle sunulmaktadır.

ÖZELLIKLER

 > Yalnızca MobileLite Wireless Pro – Dahili veri depolama alanı4 64GB

 > 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 115mm x 80mm x 24mm

 > Ağırlık  MLWG3: 192g
  MLW Pro: 194g 

 > Kablosuz Ağ Arayüzü 2.4GHz 802.11b/g/n ve 5GHz 802.11ac 

 > WLAN Ethernet Bağlantı Noktası erişim noktası olarak görev yapmak için

 > Şarj Edilebilir Pil
MLWG3: 11 saate kadar sürekli kullanım; dahili Li-ion 5.400 mAh pil ve 
maksimum 3,8V 2,0A çıkış
MLW Pro: 12 saate kadar sürekli kullanım; dahili Li-ion 6.700 mAh pil ve 
maksimum 3,8V 2,0A çıkış

 > Yerel Veri Saklama5 MobileLite Wireless uygulaması ve MobileLİte 
Wireless donanımı arasında dosyaları kablosuz olarak transfer edin

 > Film Rulosu desteği5 kullanıcıların alan boşaltmak için fotoğra� arı ve 
videoları mobil cihazlarından MobileLite Wireless’a aktarmalarını sağlar

 > Kablo USB - micro USB kablosu ürünle birlikte verilir

 > Çalışma Sıcaklığı 0-35°C

 > Saklama Sıcaklığı 0-45°C

 > Garantilidir iki yıl garanti

 > Özelleştirilebilir Cihaz Adı (SSID) Birden fazla APN/Anahtar olduğunda 
kullanıcı tarafından seçilebilir Wi-Fi öncelik listesi

 > Dosya Desteği6 MobileLite Wireless’ta her türlü dosya türü saklanabilir. 
Yürütme ve görüntüleme mobil aygıt tarafından desteklenen 
dosyalara bağlıdır.

 > Genel dosya biçimi desteği6  
 • Ses: MP3, WAV
 • Video7 m4V, mp4 (H. 264 video codec)
 • Resim: jpg, tif
 • Belge: pdf

1 Tam şarjlı MLWG3 & MLWG3/64 ile iPhone 6’nın şirket içinde yapılan testlerine göre. Gerçek sonuçlar 
değişebilir. Pil ömrü, kullanıma ve kullanıcı uygulamalarının işlevlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Pil 
değiştirilemez.

2 Veri depolama dahil değildir. Kullanıcının uyumlu bir veri depolama cihazı sağlaması gerekmektedir.
3 Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu 

nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi 
ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/� ashguide adresinden 
ulaşabileceğiniz Kingston Flash Kılavuzu’na bakın.

4 USB Flash sürücüler ve SD kart dahil değildir.
5 MobileLite uygulaması gerektirir.
6 Desteklenen dosyaların tam listesi için lütfen mobil cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
7 Android ve Kindle Fire için video desteği 2GB ile sınırlıdır.
8 MobileLite App desteği, iOS 8+ & 10+, Android 4.2+ 7.0 dahil ve Fire/Fire HD 4.6+ işletim sistemine 

sahip cihazlarla sınırlıdır.

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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