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Đầu đọc thẻ linh hoạt giúp bạn truyền
dữ liệu thông suốt.
Đầu đọc Phương tiện Tốc độ cao USB 3.0 của Kingston có thể đọc hầu
hết các loại định dạng thẻ và hỗ trợ tốc độ thẻ SD UHS-I và UHS-II, khiến
nó trở thành sản phẩm lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia, quay phim, studio
thiết kế và nhà in. Đầu đọc linh hoạt này giúp bạn dễ dàng di chuyển ảnh,
video, nhạc và các dữ liệu khác giữa máy tính và chiếc thẻ yêu thích của
mình.
Để tối đa hóa hiệu năng của các thẻ nhớ và tiết kiệm thời gian khi truyền
các tập tin, đầu đọc có hiệu năng cao của USB 3.0 với tốc độ truyền dữ
liệu lên đến 5GB/giây, nhanh hơn đến 10 lần so với USB 2.0.
Đầu đọc phương tiện USB 3.0 có thiết kế nhỏ và bóng bẩy với phần thân
màu trắng và lớp vỏ được mạ kền bóng cùng một chiếc đèn LED chỉ thị
rõ ràng. Thiết bị tương thích ngược với cổng USB 2.0, rất thuận tiện với
những hệ thống có số lượng cổng USB 3.0 giới hạn. Để bạn yên tâm, sản
phẩm được bảo hành trọn đời, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và có được độ tin
cậy nổi tiếng của Kingston.®

> USB 3.0 – tốc độ truyền dữ liệu lên đến
5Gb/giây
> Thiết kế bóng bẩy và thời trang cùng sự
kết hợp màu sắc hiện đại
> Truyền dữ liệu giữa thẻ và máy tính một
cách nhanh chóng và dễ dàng

Lật trang để xem tính năng/thông số kỹ thuật >>

USB 3.0 High-Speed Media Reader

TÍNH NĂNG/ƯU ĐIỂM
> Siêu di động — kích thước nhỏ giúp bạn mang đi một cách dễ
dàng và tiện lợi
>Linh hoạt — hỗ trợ hầu hết các loại thẻ nhớ và chuẩn tốc độ
mới nhất (UHS-I và UHS-II)
>Nhanh — hiệu năng USB 3.0 giúp truyền dữ liệu một cách hiệu
quả và dễ dàng
>Tuân thủ — các quy chuẩn kỹ thuật của USB 3.0, tương thích
ngược với USB 2.0
>Được bảo hành — bảo hành hai năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
>>Đèn LED chỉ thị tích hợp sẵn
>>Đi kèm cáp USB 3.0

T H Ô N G S Ố K Ỹ T H UẬT
> Kích thước — 93.3mm x 52.68mm x 16mm
> Tốc độ1 — tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gb/giây

BIỂU ĐỒ TƯƠNG THÍCH
Hệ điều hành

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™

√

√

> Nhiệt độ hoạt động — 32° đến 140°F / 0° đến 60°C
> Nhiệt độ bảo quản — -4° đến 185°F / -20° đến 85°C
> Các định dạng thẻ hỗ trợ

MÃ SẢN PHẨM
FCR-HS4

— Compact Flash: CF Loại 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
>>Yêu cầu — Hệ thống có cổng USB 3.0 để đạt hiệu năng tối đa.

1 Tốc độ có thể thay đổi do cấu hình thiết bị và thiết bị chủ.
2 Yêu cầu cần có một thiết bị chủ tích hợp cổng USB 3.0.
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