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 › Tốc độ USB 3.2 Gen 1

 › Hiệu năng tối đa cho  
UHS-II & hỗ trợ thẻ UHS-I 

 › Được thiết kế cho hiệu 
năng tối đa với thẻ  
microSD Kingston

 › Thiết kế dễ dàng mang 
theo, thời trang và tối giản

ĐẦU ĐỌC microSD MOBILELITE PLUS

Tốc độ và hiệu năng thế hệ tiếp theo
Đầu đọc microSD MobileLite Plus của Kingston có tốc độ USB 3.2 Gen 1 cùng 

với hiệu năng tối đa cho thẻ microSD hỗ trợ UHS-II và tương thích ngược với 

thẻ microSD hỗ trợ UHS-I. Sử dụng với thẻ microSD hỗ trợ UHS-II của Kingston 

cho hiệu năng và độ tin cậy tối ưu. Tăng hiệu suất làm việc của bạn với tốc 

độ truyền cũng như xử lý dữ liệu đáng kinh ngạc USH-II Với thiết kế tối giản 

và nhỏ gọn, thiết bị là người bạn đồng hành tuyệt hảo để bạn có thể làm 

việc trong khi di chuyển.  Đầu đọc ghép nối tốt nhất khi sử dụng cùng với 

Kingston Canvas Go! Thẻ microSD Plus hoặc Canvas React Plus.



ĐẦU ĐỌC MICROSD MOBILELITE PLUS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

Giao tiếp
USB 3.2 Gen 1

Đầu nối
USB-A

Tiêu chuẩn/Hạng
UHS-II

Kích thước
36,6mm x 20mm x 7,5mm

Trọng lượng
4,57g

Nhiệt độ hoạt động
0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản
-20°C~70°C

Bảo hành/hỗ trợ
2 năm

Tương thích với
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+, 
Linux v.2.6.x+, Chrome OS™

Tốc độ USB 3.2 Gen 1 — Mang lại tốc độ truyền nhanh 
hơn 10 lần so với USB 2.0.

Tương thích ngược với thẻ UHS-I — Hiệu năng tối đa 
cho thẻ UHS-II và hỗ trợ thẻ UHS-I.

Được thiết kế để sử dụng tối ưu với thẻ Kingston 
— Ghép nối tốt nhất với Kingston Canvas React Plus và 
Canvas Go! Thẻ microSD Plus.

Thiết kế nhỏ gọn, thời trang và tối giản — Người bạn 
đồng lý tưởng để truyền ảnh và video mỗi khi bạn cần.
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Đầu đọc microSD MobileLite Plus
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