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MobileLite Duo 3C firmy Kingston to czytnik kart microSD współpracujący 

z najnowszymi urządzeniami wyposażonymi w porty USB Type-C oraz USB 

Type-A. Ten wielofunkcyjny czytnik kart w niewielkiej metalowej obudowie 

bez problemu mieści się w kieszeni, portmonetce lub plecaku. A to sprawia, 

że jest idealny do użytku domowego i profesjonalnego. Szybciej zgraj pliki 

i zdjęcia przez port USB Type-C - czytnik jest wyposażony w uniersalną wtyczkę 

i łatwy w użyciu. To wszechstronne urządzenie odczytuje karty microSD/

SDHC/SDXC oraz UHS-I, a ponadto obsługuje najnowsze szybkości kart.

Zgodny ze specyfikacją USB 3.1 Gen 11 (USB 3.0) czytnik MobileLite Duo 

3C oferuje doskonałą wydajność i pozwala oszczędzać czas podczas 

przenoszenia filmów, zdjęć i innych dużych plików. Jest on także wstecznie 

kompatybilny z portami USB 2.0, a więc mogą z niego korzystać użytkownicy 

sprzętu wyposażonego w porty zgodne z tym standardem. Dzięki temu 

nie będą musieli zmieniać czytnika kart, gdy wymienią komputer na 

wyposażony w porty USB 3.0. Czytnik MobileLite Duo 3C jest objęty 

dwuletnią gwarancją i bezpłatną pomocą techniczną, a ponadto cechuje 

się legendarną niezawodnością produktów firmy Kingston®.

Czytnik kart microSD z dwoma interfejsami

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

MobileLite Duo 3C

> Kompaktowy, lekki czytnik kart microSD

> Dwa interfejsy obsługują porty  
USB Type-A i USB Type-C

> Metalowa obudowa chroni  
podczas przenoszenia

> Dla urządzeń z ograniczoną liczbą portów
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MobileLite Duo 3C

DANE TECHNICZNE

 >Wymiary 43 mm x 18 mm x 11 mm

 >Temperatura pracy od 0°C do 60°C

 >Temperatura przechowywania od -20°C do 70°C

 >Obsługiwane formaty kart microSD/microSDHC UHS-I/

microSDXC UHS-I

 >Gwarancja/pomoc techniczna 2-letnia gwarancja  

z bezpłatną pomocą techniczną

 >Dwa interfejsy — Współpracuje ze starszymi i nowszymi 

urządzeniami dzięki interfejsom USB-A i USB-C.

 >Kompaktowy rozmiar — Lekkie rozwiązanie pamięci 

masowej łatwo mieszczące się w kieszeni lub plecaku.

 >Ochrona podczas przenoszenia — Dzięki metalowej 

obudowie czytnik przetrwa każdą przygodę swego właściciela.

 >Obsługa USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Błyskawiczne 

pobieranie zdjęć i filmów do udostępniania online.

CECHY I  ZALETY

1 Osiągnięcie wydajności USB 3.1 Gen 1 wymaga urządzenia hostującego z portem USB 3.0 lub 3.1.

FCR-ML3C

NUMERY KATALOGOWE

TABELA ZGODNOŚCI

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8,  7 (SP1) √ √

Mac OS (10.9.x lub nowszy) √ √

Linux (2.6.x lub nowszy) √ √

Chrome OS™ √ √


