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WORKFLOW STATION และ READERS

บันทึก เชือ
่ มต่อ สร้างสรรค์ผลงาน
Workflow Station และ Readers ของ Kingston คืออุปกรณ์การทำ�งานที่ยืดหยุ่น
สำ�หรับการถ่ายโอนวิดีโอ ภาพถ่ายและไฟล์เสียงจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ได้พร้อม
ๆ กัน1 เพิ่มความรวดเร็วให้กับกระบวนการหลังการถ่ายทำ�และช่วยให้คุณถ่ายโอน
ชุดข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของคุณ Workflow Station Dock สามารถปรับ
แต่งได้ คุณจึงสามารถใช้งานเฉพาะ USB miniHub รีดเดอร์ SD หรือ microSD ที่
ตรงกับความต้องการในการถ่ายทำ�ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำ� 4K/8K แบบ
ใช้กล้องหลายตัวพร้อมเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพาสำ�หรับงานต่าง ๆ ไปจนถึง
การถ่ายทำ� B-Roll ด้วยโดรนและกล้อง GoPro คุณก็สามารถเชื่อมต่อรีดเดอร์ได้
พร้อมกันสูงสุดสี่ตัวเพื่อถ่ายโอนฟุตเทจของคุณได้อย่างรวดเร็ว Workflow Station
และ Readers รองรับความเร็วมาตรฐาน USB 3.2 ทำ�ให้งานหลังการถ่ายทำ�ของ
คุณมีความรวดเร็วมากกว่าที่เคย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น การ์ดรีดเดอร์ยัง
สามารถใช้งานแบบพกพาได้ด้วย หากคุณต้องถ่ายทำ�นอกสถานที่ คุณสามารถพก
พาฮับหรือรีดเดอร์ที่ต้องการใส่กระเป๋าและเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กได้ง่าย ๆ ผ่านสาย
USB-C® ที่จัดมาให้

› ถ่ายโอนวิดโี อ ภาพถ่ายและ
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› ใช้การ์ดรีดเดอร์กบ
ั dock
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› ระบบการทำ�งานทีย
่ ด
ื หยุน
่
เพือ
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› ความเร็วสูงสุดระดับ USB 3.2
เพิ่มเติม >>

WORKFLOW STATION และ READERS
คุณสมบัต/ิ ข้อดี
ถ่ายโอนไฟล์ได้รวดเร็วกว่า — ถ่ายโอนวิดีโอ ภาพถ่ายและไฟล์
เสียงจากหลากหลายที่มาได้พร้อม ๆ กัน1

ใช้งานแบบพกพาได้อย่างสะดวก — เลือกใช้การ์ดรีดเดอร์แบบพก
พาร่วมกับสายต่อ USB-C ที่จัดมาให้

ระบบการทำ�งานที่ยืดหยุ่น — ใช้เฉพาะฮับและรีดเดอร์ที่รองรับรูป
แบบการทำ�งานของคุณ1

ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ — Workflow Station รองรับ
ความเร็วมาตรฐาน USB 3.2 เพื่อให้สามารถตัดต่อได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาด

Workflow Station (Dock และ USB miniHub)

น้ำ�หนัก

อินเทอร์เฟซ

Dock: USB 3.2 Gen 2  USB miniHub: USB 3.2 Gen 1

หัวต่อ

62.87x16.87x50 มม.
29 ก.

อุณหภูมิการทำ�งาน

-0°C~60°C

Dock: USB-C  USB miniHub: USB-C

รองรับการสื่อสารผ่าน USB

USB miniHub: USB-A, USB-C

ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย

Dock Workflow, USB miniHub, สายต่อ USB-C กับ USB-C, อะแดปเตอร์จ่ายไฟ
ตัวแปลงสัญญาณอะแดปเตอร์จ่ายไฟเฉพาะประเทศ 4 ตัวและคู่มือการใช้งาน
อย่างย่อ

อุณหภูมิการจัดเก็บ
-25°C~85°C

การรับประกัน/บริการรองรับ

รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

รองรับการทำ�งานกับ

Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

ขนาด

Dock: 160.27 x 70.27 x 55.77 มม.   USB miniHub: 62.87x16.87x50 มม.

น้ำ�หนัก

Dock: 292 ก.  USB miniHub: 30 ก.

อุณหภูมิการทำ�งาน

-0°C~60°C

อุณหภูมิการจัดเก็บ
-25°C~85°C

การรับประกัน/บริการรองรับ

รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

รองรับการทำ�งานกับ

Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Workflow รีดเดอร์ SD
อินเทอร์เฟซ

หมายเลขชิ้นส่วน

USB 3.2 Gen 1

หัวต่อ
USB-C

การ์ดที่รองรับ

รองรับการ์ด UHS-II SD
รองรับการทำ�งานกับการ์ดมาตรฐานเก่าอย่าง UHS-I SD

Workflow
Station

Workflow
รีดเดอร์ SD

รีดเดอร์
Workflow microSD

WFS-U

WFS-SD

WFS-SDC

ขนาด

62.87x16.87x50 มม.

น้ำ�หนัก

ตารางการรองรับการทำ�งาน

31 ก.

อุณหภูมิการทำ�งาน

-0°C~60°C

อุณหภูมิการจัดเก็บ
การรับประกัน/บริการรองรับ

รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

-25°C~85°C

รองรับการทำ�งานกับ

ระบบปฏิบัติการ

USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2

Windows® 10

√

√

Windows 8.1

√

√

Windows 8

√

√

Mac OS (v. 10.10.x +)

√

√

รีดเดอร์ Workflow microSD
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 1

หัวต่อ
USB-C

การ์ดที่รองรับ

รองรับการ์ด UHS-II microSD
รองรับการทำ�งานกับการ์ดมาตรฐานเก่าอย่าง UHS-I microSD

USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
1. รองรับการทำ�งานกับ Kingston Workflow เท่านั้น Workflow Station จำ�หน่ายพร้อมกับ Dock และ USB miniHub

รีเดอร์ SD/microSD จำ�หน่ายแยกต่างหาก

เอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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