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 › Truyền video, ảnh và âm 
thanh từ nhiều nguồn 
cùng lúc

 › Sử dụng đầu đọc thẻ với 
dock hoặc khi di chuyển1

 › Hệ thống linh hoạt giúp thử 
nghiệm quá trình làm việc 
của bạn trong tương lai

 › Tốc độ USB 3.2 đáng 
kinh ngạc

Truyền video, ảnh và âm thanh  
từ nhiều nguồn cùng lúc
Workflow Station và Đầu đọc của Kingston cung cấp một hệ thống linh hoạt để 

truyền video, ảnh và âm thanh từ nhiều nguồn cùng lúc.1 Thúc đẩy quá trình sản 

xuất hậu kỳ của bạn và tạo thiết lập giảm tải tệp phù hợp với nhu cầu của bạn. 

Workflow Station Dock (Thiết bị sạc thông minh) có thể tùy chỉnh để bạn chỉ có 

thể sử dụng Bộ chia USB mini, đầu đọc SD hoặc đầu đọc microSD mà ảnh của bạn 

yêu cầu. Cho dù bạn đang quay phim bằng nhiều camera chất lượng 4K/8K với 

máy ghi âm di động cho từng máy chủ lưu trữ hay quay phim B-Roll với drone và 

GoPros, bạn có thể kết nối đồng thời tối đa bốn đầu đọc với đế và chuyển cảnh 

nhanh chóng. Workflow Station and Đầu đọc hỗ trợ tốc độ USB 3.2 giúp cho quá 

trình sản xuất hậu kỳ của bạn nhanh hơn bao giờ hết. Để tăng tính linh hoạt, đầu 

đọc thẻ có thể được sử dụng khi đang di chuyển. Khi bạn cần chụp ảnh tại một 

địa điểm, chỉ cần đặt bộ chia hoặc đầu đọc vào túi và kết nối chúng với máy tính 

xách tay của bạn bằng cáp USB-C® đi kèm.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

Workflow Station (Dock và Bộ chia USB mini)
Cổng giao tiếp 
Dock: USB 3.2 Thế hệ 2  bộ chia USB mini: USB 3.2 Thế hệ 1

Đầu nối 
Dock: USB-C  bộ chia USB mini: USB-C

Hỗ trợ Cổng vào USB 
bộ chia USB mini: USB-A, USB-C

Gói bao gồm 
Workflow Dock, Bộ chia USB mini, cáp hai đầu USB-C, adapter nguồn,  
4 adapter nguồn bộ chuyển đổi quốc gia, và hướng dẫn bắt đầu nhanh

Kích thước 
Dock: 160.27 x 70.27 x 55.77 mm   bộ chia USB mini: 62.87x16.87x50mm

Trọng lượng 
Dock: 292g  Bộ chia USB mini: 30g

Nhiệt độ hoạt động 
-0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản 
-25°C~85°C

Bảo hành/hỗ trợ 
bảo hành 2 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Tương thích với các hệ điều hành 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Workflow Đầu đọc SD 
Cổng giao tiếp
USB 3.2 Thế hệ 1

Đầu nối 
USB-C

Thẻ Được hỗ trợ 
hỗ trợ thẻ UHS-II SD 
tương thích ngược với thẻ UHS-I SD

Kích thước 
62.87x16.87x50mm

Trọng lượng 
31g

Nhiệt độ hoạt động 
-0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản 
-25°C~85°C

Bảo hành/hỗ trợ 
bảo hành 2 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Tương thích với các hệ điều hành 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Workflow đầu đọc microSD 
Cổng giao tiếp 
USB 3.2 Thế hệ 1

Đầu nối 
USB-C

Thẻ Được hỗ trợ 
hỗ trợ thẻ UHS-II microSD 
tương thích ngược với thẻ UHS-I microSD
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Giảm tải tệp nhanh hơn — Truyền video, ảnh và âm 
thanh từ nhiều nguồn cùng lúc.1

Hệ thống quá trình làm việc linh hoạt — Chỉ sử dụng 
bộ chia và đầu đọc phù hợp với thiết lập của bạn.1

Tính đa năng di động — Sử dụng đầu đọc thẻ khi 
đang di chuyển qua cáp USB-C đi kèm. 

Hiệu suất đáng kinh ngạc — Các sản phẩm Workflow 
Station hỗ trợ tốc độ USB 3.2 giúp bạn chỉnh sửa 
nhanh hơn.

USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu được đăng ký của Diễn đàn Triển khai USB.

1. Chỉ tương thích với các Sản phẩm Workflow của Kingston. Workflow Station bao gồm Dock và Bộ chia USB mini. 
Đầu đọc SD/microSD được bán riêng biệt.

MÃ SẢN PHẨM

BẢNG TƯƠNG THÍCH

Kích thước
62.87x16.87x50mm

Trọng lượng
29g

Nhiệt độ hoạt động 
-0°C~60°C

Nhiệt độ bảo quản 
-25°C~85°C

Bảo hành/hỗ trợ 
bảo hành 2 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Tương thích với các hệ điều hành 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +) 

Workflow 
Station

Workflow đầu 
đọc SD

Workflow đầu đọc 
microSD

WFS-U WFS-SD WFS-SDC

Hệ điều hành 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 +) √√ √√


