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MobileLite Duo 3C của Kingston là một đầu đọc thẻ microSD hoạt động tốt với 

những sản phẩm mới nhất có cổng USB Loại-C, cũng như các thiết bị sử dụng 

USB Loại-A. Thiết bị linh hoạt này có kích cỡ nhỏ và làm bằng kim loại nên dễ 

dàng để gọn trong túi, ví hay ba lô và lý tưởng khi sử dụng cho cả mục đích cá 

nhân và nghề nghiệp. Tải ảnh và các tập tin khác về thẻ nhanh hơn khi sử dụng 

cổng USB Loại-C có đầu cắm phổ dụng giúp dễ dàng cắm vào thiết bị khác. 

 Thiết bị linh hoạt này đọc được microSD/SDHC/SDXC, UHS-I và hỗ trợ các tốc 

độ đọc thẻ mới nhất.

MobileLite Duo 3C tương thích với thông số kỹ thuật USB 3.1 Gen 11 (USB 3.0) 

và mang lại hiệu năng kinh ngạc giúp tiết kiệm thời gian khi truyền video, 

ảnh và các tập tin lớn khác. Thiết bị tương thích ngược với các cổng USB 2.0 

để cho phép người dùng chuyển sang USB 3.0 trong tương lai mà chỉ cần sử 

dụng một đầu đọc thẻ. MobileLite Duo 3C được bảo hành hai năm, hỗ trợ kỹ 

thuật miễn phí và có được độ tin cậy nổi tiếng của Kingston®.

Đầu đọc microSD giao tiếp kép

Lật trang để xem thông tin kỹ thuật >>

MobileLite Duo 3C

> Đầu đọc thẻ microSD gọn nhẹ

> Giao diện kép tương thích với cả cổng 
USB Type-A và USB Type-C

> Vỏ kim loại cứng cáp giúp bảo vệ  
khi di chuyển

> Dành cho các thiết bị có ít cổng mở rộng
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MobileLite Duo 3C

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H UẬT

 >Kích thước 43mm x 18mm x 11mm

 >Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 60°C

 >Nhiệt độ bảo quản -20°C đến 70°C

 >Các dạng thẻ đọc được microSD/microSDHC UHS-I/

microSDXC UHS-I

 >Bảo hành/hỗ trợ bảo hành 2 năm với hỗ trợ kỹ thuật  

miễn phí

 >Giao diện kép — Dùng được với cả hệ thống cũ và mới nhờ 

giao diện USB-A và USB-C.

 >Gọn nhẹ — Giải pháp lưu trữ gọn nhẹ này dễ dàng đặt gọn 

trong túi hoặc ba lô.

 >Bền chắc ở mọi nơi — Nhờ lớp vỏ kim loại, bạn có thể đem 

theo trong mọi chuyến phiêu lưu của bạn.

 >Hỗ trợ USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Tải ảnh và video nhanh 

chóng để chia sẻ trực tuyến.

T Í N H  N Ă N G / LỢ I  Í C H

1 Để USB 3.1 Gen 1 hoạt động thì thiết bị chủ cần phải có cổng USB 3.0 hoặc 3.1.
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M Ã  S Ả N  P H Ẩ M

B Ả N G  T Ư Ơ N G  T H Í C H

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8,  7 (SP1) √ √

Mac OS (phiên bản 10.9.x 
hoặc cao hơn)

√ √

Linux (phiên bản 2.6.x  
hoặc cao hơn)

√ √

Chrome OS™ √ √


