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Nieodzowny w Twoim wyposażeniu mobilnym.
Urządzenie MobileLite G4 firmy Kingston to wielofunkcyjny czytnik
kart umieszczony w niewielkiej metalowej obudowie. Jest o 20 procent
mniejszy niż czytniki poprzedniej generacji - jego rozmiar nie przekracza
rozmiaru dużego spinacza do papieru. Dzięki temu bez problemu
mieści się w kieszeni, portfelu lub torbie na aparat fotograficzny. Przyda
się zarówno amatorom fotografii jak i profesjonalistom. To uniwersalne
urządzenie odczytuje karty SD, SDHC, SDXC, UHS-II i microSD/SDHC/
SDXC oraz UHS-I. Obsługuje także najnowsze szybkości kart.
Czytnik MobileLite G4 jest zgodny ze specyfikacją standardu USB 3.0.
Wykorzystując wydajność tego standardu pozwala oszczędzać czas
podczas przenoszenia plików cyfrowych, zdjęć, gier, muzyki i innych
materiałów. 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 G4 jest objęty dwuletnią gwarancją i bezpłatną
pomocą techniczną, a ponadto cechuje się legendarną niezawodnością
produktów firmy Kingston®.

> Poręczna, elegancka metalowa obudowa
> Wielofunkcyjny czytnik kart USB 3.0
> Zgodność ze starszym standardem USB
2.0

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

MobileLite G4
CECHY/ZALET Y
>>Zgodny — zgodny ze specyfikacją USB 3.0 i standardem SDA
4.20
>>Uniwersalny — obsługa kart SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/
SDXC
>>Obsługa najnowszych standardów kart — UHS-I i UHS-II
>>Zgodność ze starszym standardem USB 2.0
>>Przenośny — łatwo można zmieścić go w kieszeni
>>Gwarancja — dwa lata gwarancji, bezpłatna pomoc techniczna

DANE TECHNICZNE
>>Wymiary 52 mm x 33 mm x 9 mm
>>Temperatura pracy od 0°C do 60°C
>>Temperatura przechowywania od -20°C do 70°C

TABELA ZGODNOŚCI
System operacyjny

USB 3.01

USB 2.0

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

√

√

Mac OS X 10.9.x lub nowszy

√

√

Linux 2.6 lub nowszy

√

√

Chrome OS™

√

√

NUMERY CZĘŚCI
FCR-MLG4

1 Po podłączeniu do urządzenia z portem USB 3.0.
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