Dubbele SD kaartlezer-/schrijver - USB 3.0 met USB-C - SD 4.0, UHS II
Productcode: 2SD4FCRU3C

Deze draagbare USB 3.0 kaartlezer biedt u snelle lees- en schrijftoegang tot twee
SD™-geheugenkaarten tegelijkertijd, inclusief SD- (Secure Digital), SDHC™- (Secure Digital High
Capacity) en SDXC™- (Secure Digital Extended Capacity) flashgeheugenkaarten. Hij kan gemakkelijk
worden aangesloten op de USB-C™ poort van uw tablet, smartphone, laptop of desktopcomputer en is
compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten. Tot de geavanceerde functies van deze high-performance
kaartlezer behoort ondersteuning van SD 4.0 en UHS II.
De USB 3.0 SD-kaartlezer-/schrijver biedt tegelijkertijd snelle lees- en schrijftoegang tot twee
SD-kaarten, en ondersteunt de snelheid van USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1), tot 5 Gbps. De
kaartlezer ondersteunt SD 4.0 en UHS-II, waardoor high-speed bestandsoverdracht mogelijk is. Met
een bussnelheid tot 312 MB/s biedt de kaartlezer ongeëvenaarde lees- en schrijfsnelheden.
De kaartlezer is ideaal voor creatieve professionals, inclusief fotografen, videografen en grafische
ontwerpers, die ultrasnelle toegang tot SD-kaarten nodig hebben voor het kopiëren van onbewerkte
beelden, het bewerken van video's of foto's en het snel back-uppen van bestanden. Het bespaart tijd
en verhoogt de productiviteit van uw dagelijkse werkzaamheden, omdat u bestanden snel kunt
overdragen wanneer u met meerdere SD-kaarten werkt, zowel in de studio als daarbuiten. Door
ondersteuning van de hogere snelheden van UHS-II bespaart de kaartlezer u waardevolle tijd bij het
kopiëren van video's en grote aantallen foto's naar uw computer, en zorgt voor een efficiëntere
bewerking en post-productie.
Met de dubbele kaartlezer kunt u tegelijkertijd data naar en van twee verschillende kaarten
overdragen, waardoor u zowel in de studio als daarbuiten tijd bespaart. De kaartlezer ondersteunt alle
populaire SD-kaarten zoals SDSC-, SDHC- en SDXC- inclusief UHS-kaarten, en is neerwaarts
compatibel met oudere SD-kaartversies. Dankzij twee aparte sleuven en ondersteuning van een breed
scala aan SD-kaarten helpt de dubbele kaartlezer u met het oplossen van problemen bij het werken
met meerdere kaartlezers bij het kopiëren van video's en foto's.
De kaartlezer ondersteunt ook microSD™ en miniSD™ (met adapter) en MMCmobile™, RS-MMC™ en
MMCplus™ (met adapter).

Met de kleine vormfactor en geïntegreerde kabel is de dubbele SD-kaartlezer een zeer mobiele
oplossing voor toegang tot uw SD-kaarten op een laptop of desktop. Met de wikkelbare USB Type-C
kabel kunt u snel verbinding maken met een computer of het weer snel opbergen wanneer u klaar
bent, zonder een extra kabel te moeten meenemen. De externe SD-kaartlezer is geschikt voor
meerdere besturingssystemen, zonder dat stuurprogramma's of software moeten worden
geïnstalleerd.
De kaartlezer/-schrijver kan gemakkelijk op de USB-C poort van uw laptop, tablet, smartphone of
desktop worden aangesloten en wordt via USB gevoed; er is dus voldoende vermogen beschikbaar
voor de meeste applicaties. Als u extra vermogen nodig hebt, kunt u de USB-kabel van uw
voedingsbron gewoon aansluiten op de extra Micro-B voedingspoort van de 2SD4FCRU3C.
StarTech.com biedt dezelfde kaartlezer en -schrijver ook met een USB Type-A connector
(2SD4FCRU3) voor brede compatibiliteit, voor degenen die geen met USB-C uitgevoerd apparaat
hebben. De 2SD4FCRU3C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Krijg snel toegang tot multimedia content zoals foto's, video's en muziek voor high-speed
bestandsoverdracht of om de content te bekijken en te bewerken - ideaal voor creatieve professionals
• Krijg tegelijkertijd toegang tot twee SD-kaarten voor het bekijken en bewerken van bestanden op
meerdere SD-kaarten- in de studio of buiten

Eigenschappen
• Biedt gelijktijdig lees- en schrijftoegang tot twee SD-, SDHC- of SDXC-geheugenkaarten
• Hoge USB 3.0 snelheid - kan op de USB-C poort van laptops, tablets, smartphones en
desktopcomputers worden aangesloten
• Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor high-speed bestandsoverdrachten, met een
bussnelheid tot 312 MB/s
• Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
• Compacte vormfactor en geïntegreerde USB-C kabel voor mobiliteit
• Plug & Play- geen extra software of stuurprogramma's vereist
• Stroomvoorziening via USB- of Micro-B

• Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en oudere SD-kaarten

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Interface

USB 3.0

Bus type

USB 3.0

Chipsetcode

Genesys Logic - GL3215
Genesys Logic - GL3522

Prestaties
Maximale
overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Type opslagmedium

SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

Algemene specificaties

Ondersteunt SD 4.0 en UHS-II (Ultra High Speed) voor
high-speed bestandsoverdrachten, met een bussnelheid
tot 312 MB/s

Schijfaansluitingen

SD-/MMC-sleuf

Hostaansluitingen

USB Type-C (24-polig) USB 3.0

Connector(en)

Andere aansluiting(en) USB Micro-B (5-polig)
Software
Besturingssystemen

Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of
drivers nodig

Systeem- en
kabelvereisten

Vrije USB-poort

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie

Met USB-voeding. Voor extra vermogen sluit u de
USB-kabel van uw voedingsbron aan op de AUX Micro-B
voedingspoort.

Inclusief
voedingsadapter

Niet meegeleverd (niet vereist voor
standaardapplicaties)

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

2000 mA

Stekkertype

USB Micro-B

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

5% ~ 90%

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

5.0 in [12.7 cm]

Lengte product

4.2 in [10.6 cm]

Breedte product

2.7 in [69.5 mm]

Hoogte product

0.5 in [13.5 mm]

Gewicht product

2.0 oz [56.0 g]

Package Length

5.7 in [14.4 cm]

Package Width

6.9 in [17.4 cm]

Package Height

1.3 in [34.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

5.0 oz [141.0 g]

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd
Meegeleverd

SD-kaartlezer met twee sleuven
verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

