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WORKFLOW STATION E LEITORES

Transfira vídeos, fotos e áudio de
diversas fontes de uma só vez
O Workflow Station e os Leitores oferecem um sistema flexível para transferir vídeo,
fotos e áudio de diversas fontes de uma só vez.1 Agilize seu fluxo de trabalho de
pós-produção e crie uma configuração de exportação de arquivo adequada às
suas necessidades. O dock do Workflow Station é personalizável, assim você pode
usar apenas o miniHub USB, leitores de SD ou leitores de microSD que seu trabalho
exige. Esteja você em uma sessão de fotos multi-câmera 4K/8K com gravadores de
áudio portáteis para cada host, ou filmando B-Roll com drones e GoPros, você pode
conectar até quatro leitores ao dock simultaneamente e transferir tudo rapidamente.
O Workflow Station e os Leitores suportam velocidades USB 3.2, o que leva você ao
seu processo de pós-produção mais rápido do que nunca. Para maior flexibilidade
os leitores de cartão podem ser usados em qualquer lugar. Quando precisar filmar
em locações, simplesmente coloque o hub ou os leitores necessários na bolsa e
conecte-os ao seu laptop usando o cabo USB-C® incluído.

› Transfira vídeos, fotos
e áudio de diversas fontes
de uma só vez
› Use os leitores de cartão
com o dock ou em
qualquer lugar1
› Sistema flexível preparado
para o futuro
› Incríveis velocidades
USB 3.2
Mais >>

WORKFLOW STATION E LEITORES
RECURSOS/BENEFÍCIOS
Transfira arquivos mais rapidamente — Transfira
vídeos, fotos e áudio de diversas fontes de uma só vez.1

Versatilidade portátil — Use os leitores de cartão em
movimento através dos cabos USB-C incluídos.

Sistema flexível de fluxo de trabalho — Use apenas o
hub e leitores compatíveis com sua configuração.1

Excelente desempenho — Os produtos Workflow
Station suportam velocidades USB 3.2, o que o leva mais
rápido à edição.

ESPECIFICAÇÕES
Workflow Station (Dock e miniHub USB)

Cartões suportados
suporta cartões microSD UHS-II
compatível com a versão anterior de cartões microSD UHS-I

Interface
Dock: USB 3.2 Gen 2   USB miniHub: USB 3.2 Gen 1

Dimensões
62,87 x 16,87 x 50 mm

Conector
Dock: USB-C   USB miniHub: USB-C

Peso
29 g

Entradas USB suportadas
USB miniHub: USB-A, USB-C

Temperatura de operação
-0°C~60°C

Conteúdo da embalagem
Workflow Dock, miniHub USB, cabo USB-C a USB-C, adaptador de energia,
4 adaptadores de energia com conversores de país e guia de início rápido

Temperatura de armazenamento
-25°C~85°C

Dimensões
Dock: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm   USB miniHub: 62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso
Dock: 292 g   USB miniHub: 30 g

Garantia/suporte técnico
garantia de 2 anos com suporte técnico local gratuito
Compatível com
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Temperatura de operação
-0°C~60°C
Temperatura de armazenamento
-25°C~85°C
Garantia/suporte técnico
garantia de 2 anos com suporte técnico local gratuito
Compatível com
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)
Leitor SD Workflow
Interface
USB 3.2 Gen 1

CÓDIGO DO PRODUTO

Conector
USB-C
Cartões suportados
suporta cartões SD UHS-II
compatível com a versão anterior de cartões SD UHS-I

Workflow
Station

Leitor SD
Workflow

Leitor microSD
Workflow

WFS-U

WFS-SD

WFS-SDC

Dimensões
62,87 x 16,87 x 50 mm

TABELA DE COMPATIBILIDADE

Peso
31 g
Temperatura de operação
-0°C~60°C
Temperatura de armazenamento
-25°C~85°C
Garantia/suporte técnico
garantia de 2 anos com suporte técnico local gratuito
Compatível com
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Sistema Operacional

USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2

Windows® 10

√

√

Windows 8.1

√

√

Windows 8

√

√

Mac OS (v. 10.10.x +)

√

√

Leitor microSD Workflow
Interface
USB 3.2 Gen 1

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum.

Conector
USB-C

1. Compatível apenas com produtos Kingston Workflow. Workflow Station inclui o Dock e miniHub USB. Leitores de
SD/microSD vendidos separadamente.
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