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> Kompakt, hafif microSD kart okuyucu

> USB Type-A ve USB Type-C bağlantı  
noktaları için çift arayüz

> Metal muhafazasıyla sağlamdır ve taşınabilir

> Sınırlı genişleme bağlantı noktasına  
sahip cihazlar için

Kingston MobileLite Duo 3C, sınırlı sayıda USB Type-C bağlantı noktasına sahip yeni 

cihazlar ya da USB Type-A bağlantı noktaları kullanan dizüstü bilgisayarlarla uyumlu 

çalışan bir microSD kart okuyucudur. Kişisel ya da profesyonel kullanım için ideal bu çok 

yönlü cihaz, cebine, cüzdanına ya da sırt çantana kolayca sığacak küçük metalik form 

faktörüne sahiptir. 10mb/s transfer hızlarını1 destekleyen ve kolayca takılan evrensel 

konektörlü USB Type-C bağlantı noktasını kullanarak dosyaları ve fotoğrafları daha hızlı 

boşaltın. Bu çok yönlü cihaz, microSD/SDHC/SDXC, UHS-I kartları okuyabilmekte ve en 

yeni kart hızlarını desteklemektedir.

MobileLite Duo 3C, USB 3.1 Gen 11 (USB 3.0) spesifikasyonuyla uyumludur ve video, 

fotoğraf ve diğer büyük boyutlu dosyaları transfer ederken zaman kazandıran olağanüstü 

bir performans ortaya koyar. USB 2.0 bağlantı noktalarıyla geriye doğru uyumlu 

olduğundan kullanıcıların tek kart okuyucu ile ileride USB 3.0’a geçmesine olanak tanır. 

MobileLite Duo 3C iki yıl garantilidir ve efsanevi Kingston® güvenirliği ile sunulmaktadır.

Çift Arayüzlü microSD Okuyucu

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>
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ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

 >Çift arayüz — USB-A ve USB-C arayüzleri sayesinde hem  

eski hem de yeni sistemlerle çalışabilir.

 >Kompakt — Cepte ya da sırt çantasında kolayca taşınabilir  

hafif veri saklama çözümü.

 >Sağlam ve Taşınabilir — Metal muhafazası sayesinde,  

maceranın sizi götürdüğü yere yanınızda taşıyabilirsiniz.

 >USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) desteği1 — Online paylaşmak  

için fotoğrafları ve videoları hızla indirin.

ÖZELLIKLER

 >Boyutlar 43mm x 18mm x 11mm

 >Çalışma Sıcaklığı 0°C ile 60°C arası

 >Saklama Sıcaklıkları -20°C ile 85°C arası

 >Desteklenen kart biçimleri microSD/microSDHC UHS-I/

microSDXC UHS-I

 >Garanti/destek 2 yıl garanti

1 USB 3.1 Gen 1 performansı, bir USB 3.0 ya da 3.1 bağlantı noktalı bir ana makine gerektirir.
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PARÇA NUMARALARI

UYUMLULUK TABLOSU

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8,  7 (SP1) √ √

Mac OS (v. 10.9.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome √ √


