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MobileLite G4 của Kingston là một đầu đọc thẻ đa năng với lớp vỏ bằng 
kim loại có kích cỡ nhỏ hơn khoảng 20% so với thế hệ trước đó và không 
lớn hơn một chiếc kẹp giấy lớn. Vì thế thiết bị có thể dễ dàng đút vừa 
trong túi áo, ví hoặc túi đựng máy ảnh, một sản phẩm lý tưởng khi sử 
dụng cho mục đích cá nhân hoặc chuyên nghiệp. Thiết bị linh hoạt này 
có thể đọc thẻ SD, SDHC, SDXC, UHS-II và microSD/SDHC/SDXC, UHS-I và 
hỗ trợ các tốc độ thẻ mới nhất. 

MobileLite G4 tương thích với tiêu chuẩn kỹ thuật USB 3.0 và mang đến 
hiệu năng của USB 3.0 nhằm tiết kiệm thời gian khi truyền các tập tin kỹ 
thuật số, ảnh, trò chơi, nhạc và hơn thế nữa. 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 G4 được bảo 
hành hai năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và có được độ tin cậy nổi tiếng 
của Kingston®.

Một phần thiết yếu cho thiết bị di 
động của bạn.

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

MobileLite G4

> Thiết kế di động với vỏ kim loại sáng 
bóng

> Đầu đọc thẻ đa năng USB 3.0 

> Tương thích ngược với USB 2.0
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microSD UHS-I nhiệt độ công nghiệp 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 >Kích thước 52mm x 33mm x 9mm

 >Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 60°C

 >Nhiệt độ bảo quản -20°C đến 70°C

 >  Tuân thủ — tiêu chuẩn kỹ thuật USB 3.0, tiêu chuẩn SDA 4.20

 > Linh hoạt — hỗ trợ SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC

 >  Hỗ trợ các chuẩn thẻ mới nhất, UHS-I và UHS-II

 >  Tương thích ngược với USB 2.0

 >  Di động — dễ dàng đút vừa trong túi của bạn

 >  Được bảo hành — bảo hành 2 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

ĐẶC ĐIỂM/TIỆN ÍCH

1 Yêu cầu cần có một thiết bị chủ tích hợp cổng USB 3.0. 

BẢNG TƯƠNG THÍCH

MÃ SẢN PHẨM
FCR-MLG4

Hệ điều hành USB 3.01 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v. 10.9.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


