
Wyposażony w technologię USB 3.0 High-Speed czytnik kart pamięci 
firmy Kingston odczytuje wszystkie najważniejsze formaty kart oraz 
obsługuje prędkości pracy kart SD klasy UHS-I oraz UHS-II, co sprawia, że 
jest on doskonałym rozwiązaniem dla fotografów, filmowców, studiów 
projektowych i drukarni. Ten uniwersalny czytnik umożliwia bezproblemowe 
przesyłanie zdjęć, filmów, plików muzycznych i innych danych między 
różnymi kartami i komputerem. 

Aby transferować dane jak najszybciej i oszczędzać bezcenny czas, 
czytnik wyposażono w superszybką technologię USB 3.0 udostępniającą 
prędkość przesyłania danych do 5,0 Gb/s, czyli nawet 10 razy szybciej niż 
w standardzie USB 2.0. 

Czytnik kart USB 3.0 charakteryzuje eleganckie wzornictwo – kompaktowy 
rozmiar z białym korpusem i obudową ze szczotkowanego niklu oraz łatwym 
do odczytania wskaźnikiem LED. Czytnik jest kompatybilny ze standardem 
USB 2.0, co przydaje się podczas pracy z urządzeniami z ograniczoną liczbą 
portów USB 3.0. Kolejnym atutem czytnika jest dwuletnia gwarancja, 
bezpłatna pomoc techniczna i legendarna niezawodność produktów firmy 
Kingston.® 

Wszechstronny czytnik kart zapewniający 
błyskawiczne przesyłanie danych.

Cechy i dane techniczne na odwrocie >>

> USB 3.0 – szybkość transferu danych 
   do 5,0 Gb/s

> Elegancki i stylowy wygląd podkreślony 
   nowoczesnym połączeniem kolorów

> Błyskawiczne i łatwe przesyłanie danych   
między kartami i komputerami
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PARAMETRY TECHNICZNE

> Wymiary — 93,3 mm x 52,68 mm x 16 mm

> Klasa szybkości1 — szybkość transferu danych do 5,0 Gb/s

> Temperatura pracy 0º do 60ºC

> Temperatura przechowywania -20º do 85ºC

> Obsługiwane formaty kart

 – Compact Flash: CF typu I i II (UDMA 0-7)

 – Secure Digital: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II

 – microSD: microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I

 – Memory Stick: Memory Stick PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG Duo

 > Wymagania — do uzyskania najwyższej wydajności niezbędny 

komputer z portem USB 3.0 

> Wyjątkowo wygodny — niewielki rozmiar sprawia, że świetnie 
sprawdza się w podróży

> Uniwersalny — obsługa najczęściej spotykanych typów kart 
pamięci i najnowszych standardów prędkości (UHS-I i UHS-II) 

> Szybki — technologia USB 3.0 zapewnia błyskawiczne i 
bezproblemowe przesyłanie danych

> Zgodny — ze standardem USB 3.0, wstecznie kompatybilny ze 
standardem USB 2.0

> Gwarancja — dwa lata gwarancji, bezpłatna pomoc techniczna

 > Zintegrowany wskaźnik LED

 > W zestawie przewód USB 3.0

CECHY I  ZALETY

1 Rzeczywista szybkość zależy od parametrów i konfiguracji urządzeń.
2 Wymaga urządzenia hostującego z portem USB 3.0.

TABELA ZGODNOŚCI

FCR-HS4

NUMERY KATALOGOWE

System operacyjny USB 3.02 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √
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