
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II

Produkt ID: 2SD4FCRU3C

Denna bärbara USB 3.0-kortläsare ger dig snabb läs- och skrivåtkomst till två SD™-minneskort 
samtidigt, inklusive SD- (Secure Digital), SDHC™- (Secure Digital High Capacity) och 
SDXC™-flashminneskort (Secure Digital Extended Capacity). Det är enkelt att ansluta till 
USB-C™-porten på din surfplatta, smarttelefon, bärbara dator eller stationära dator och den är 
kompatibel med Thunderbolt™ 3-port. Denna högpresterande kortläsare stöder bland annat SD 4.0 
och UHS II.

USB 3.0 SD-kortläsaren/skrivaren ger snabb läs- och skrivåtkomst till två SD-kort samtidigt, med stöd 
för USB 3.0-hastighet (även känd som USB 3.1 Gen 1), upp till 5 Gbps. Kortläsaren har stöd för SD 
4.0 och UHS-II för filöverföringar med hög hastighet. Med busshastighet på upp till 312 MB/s ger 
kortläsaren kompromisslös läs- och skrivhastighet.

Kortläsaren är idealisk för kreativa proffs, inklusive fotografer och grafiska designers, som behöver 
supersnabb åtkomst till SD-kort för att ladda upp råa bilder eller redigera video eller foton och snabbt 
säkerhetskopiera filer. Den sparar tid och ökar produktiviteten i ditt dagliga arbetsflöde så att du kan 
föra över filer snabbt när du arbetar med flera SD-kort, ute i fält eller i studion. Tack vara att 
kortläsaren stöder snabbare UHS-II-hastigheter besparar den dig värdefull tid när du laddar upp video 
och stora volymer av foton till datorn och ökar effektiviteten vid redigering och post-produktion.

Med den dubbla kortläsaren kan du föra över data till och från två olika kort samtidigt för att spara tid 
i studion eller ute i fält. Kortläsaren stöder alla populära SD-kort som till exempel SDSC-, SDHC- och 
SDXC inklusive UHS-kort och är bakåtkompatibel med äldre SD-kortversioner. Genom att ha två 
separata portar och stöd för många olika SD-kort hjälper den dubbla kortläsaren dig att övervinna 
utmaningarna med att arbeta med flera kortläsare för att ladda upp videor och foton.

Kortläsaren stöder även microSD™ och miniSD™ (med adapter) och MMCmobile™, RS-MMC™ och 
MMCplus™ (med adapter).

Med en liten formfaktor och inbyggd kabel är den dubbla SD-kortläsaren en väldigt bärbar lösning för 
att nå dina SD-kort på en bärbar eller stationär dator. Med USB Type-C-kabeln kan du snabbt ansluta 



till en dator eller packa ner den snabbt när du är klar med den utan att ta med dig en extra kabel. Den 
externa SD-kortläsaren är OS-oberoende utan att installation av drivrutiner eller program behövs.

Kortläsaren/skrivaren ansluts enkelt till USB-C-porten på din bärbara dator, surfplatta, smarttelefon 
eller stationära dator och är USB-driven vilket ger tillräckligt med ström för de flesta användningarna. 
Om du behöver mer ström kan du helt enkelt ansluta USB-kabeln på din strömkälla till 
Micro-B-strömporten på 2SD4FCRU3C.

StarTech.com har även denna samma kortläsare och -skrivare med en USB Type-A-kontakt 
(2SD4FCRU3) för att ge bred kompatibilitet för de som inte har en USB-C-kapabel enhet. 
2SD4FCRU3C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Få snabb åtkomst till multimediainnehåll som till exempel bilder, videor och musik för snabba 
filöverföringar eller för att få granska och redigera innehåll - idealiskt för kreativa proffs

• Få åtkomst till två SD-kort samtidigt för att granska eller redigera filer på flera SD-kort - ute på fält 
eller i studion

Funktioner

• Ger läs- och skrivåtkomst för två SD-, SDHC- eller SDXC-minneskort samtidigt

• Snabb USB 3.0-prestanda - ansluts till USB-C-porten på bärbara datorer, surfplattor, smarttelefoner 
och stationära datorer

• Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för filöverföringar med hög hastighet, med 
busshastighet på upp till 312 MB/s

• Thunderbolt 3 port-kompatibelt

• Kompakt formfaktor och inbyggd USB-C-kabel för bärbarhet

• Plug-and-play - inga extra program eller drivrutiner behövs



• USB-driven eller Micro-B-driven

• Bakåtkompatibel med USB 2.0 och äldre versioner av SD-kort

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Chipset-ID Genesys Logic - GL3215 

 Genesys Logic - GL3522

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

Allmänna 
specifikationer

Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för 
filöverföringar med hög hastighet, med busshastighet på 
upp till 312 MB/s

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - SD-/MMC-plats

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Övriga gränssnitt 1 - USB Micro-B (5-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port



Obs. USB-driven. För extra ström, anslut USB-kabeln på din 
strömkälla till AUX Micro-B-strömporten.

Ström

Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)

Utspänning 5 DC

Utström 2000 mA

Kontakttyp USB Micro-B

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 5 % ~ 90 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 5.0 in [127 mm]

Produktlängd 4.2 in [10.6 cm]

Produktbredd 2.7 in [7.0 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.4 cm]

Produktvikt 2.0 oz [56.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 6.9 in [17.4 cm]

Package Height 1.3 in [3.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.0 oz [141.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SD-kortläsare med dubbla portar

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


