
3,5" Interne multi-kaartlezer met UHSII ondersteuning -  USB 3.0 memory card reader

Productcode: 35FCREADBU3

Nu kunt u grote bestanden zoals foto's en 4K video versturen, bestanden back-uppen en data 
offloaden, van en naar uw geheugenkaarten, met ongekende snelheden. Deze USB 3.0 interne 
multikaartlezer ondersteunt UHS-II zodat u uw bestanden veel sneller kunt versturen. De kaartlezer 
ondersteunt High Capacity/eXtended Capacity kaarten en de meeste standaard geheugenkaarten, 
inclusief SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® en micro SD kaarten. De kaartlezer maakt 
ook gelijktijdig downloaden mogelijk. Dankzij de hoge snelheid en brede compatibiliteit is deze 
multikaartlezer een ideale oplossing voor fotokiosken en fotolabs, en voor desktopcomputers.

De kaartlezer wordt USB gevoed zodat u geen externe voeding of accu nodig hebt. En via de 
USB-toegang aan de voorkant kunt u uw USB-apparaten gemakkelijk aansluiten.

Door ondersteuning van UHS-II kaarten kunt u met deze multikaartlezer grote bestanden versturen 
naar en van uw geheugenkaarten met snelheden tot 312 Mbps, waardoor u tijd bespaart bij het 
offloaden van 4K, full HD en 3D video's.

Via een USB 3.0 verbinding, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, ondersteunt de kaartlezer hoge 
bestandsoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps, waardoor u de uitgebreidere mogelijkheden van nieuwe, 
krachtiger geheugenkaarten volledig kunt benutten.

Bespaar tijd met gelijktijdig downloaden. Met deze multikaartlezer met 5 sleuven hebt u tegelijkertijd 
toegang tot maar liefst vier geheugenkaarten voor snelle en gemakkelijke bestandsoverdracht.

De USB 3.0 multikaartlezer is geschikt voor de meeste standaard geheugenkaarten, waaronder:

• Secure Digital (standaard kaart, HC kaart, XC kaart, MMC, Mini SD met adapter)

• Micro SD (standaard kaart, HC kaart, XC kaart)

• Compact Flash (CF I of II, CF 6.0)



• Memory Stick (Standard, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS met adapter)

De 35FCREADBU3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

• Bied lees-/schrijftoegang tot vele verschillende geheugenkaarten, ideaal voor fotolabs en kiosken

• Lees en kopieer beeldbestanden met hoge resolutie snel en efficiënt, een effectieve oplossing voor 
medische instellingen, scholen en zakelijke toepassingen

• Back-up en kopieer data, foto's en video van uw geheugenkaarten naar uw thuiscomputer, of van 
uw computer naar een geheugenkaart

Eigenschappen

• USB 3.0 MULTI-CARD READER: De interne USB 3.0 Multi-Card Reader past in elke 3,5" drive bay; 
intern aangesloten op een 20-pin moederbord header; Gebruik de meest populaire flash kaart 
formaten vanaf uw desktop computer; Incl 20-pin IDC kabel en schroeven

• BREDE COMPATIBILITEIT: Ondersteunt CompactFlash type I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, 
MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS 
Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture card; frontale USB 3.0-poort

• SIMULTAAN SLOT ACCESS: Deze interne multi-kaartlezer biedt simultaan toegang tot vier 
verschillende kaartslots (uitgezonderd media van hetzelfde type), zodat u gemakkelijk bestanden van 
of tussen verschillende mediakaarten tegelijkertijd kunt kopiëren

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: OS-onafhankelijk met ondersteuning voor Windows, macOS en Linux; 
Ingebouwde Power en Activity LEDs; Ideaal voor het opslaan, bewerken en overdragen van content 
voor videografie, fotografie, podcasting, YouTube & sociale media

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze TAA compliant interne multi kaartlezer werd ontworpen en gemaakt 
voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Aantal stations 2

Chipsetcode Realtek - RTS5321

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

CF (Compact Flash I/II kaart)

HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity 
multimediakaart)

MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro)

MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo

MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

HS-MS (high-speed geheugenstick)

MS Micro (geheugenstick micro)

MS MG (geheugenstick met MagicGate)

Connector(en)

Schijfaansluitingen 2 - SD-/MMC-sleuf



1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf

1 - MicroSD

1 - CompactFlash (50-pins) slot

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)

Hostaansluitingen 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header)

Software

Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of 
drivers nodig

Indicatoren

LED-indicatoren 2 - Voeding en toegang

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 15% ~ 85% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal en kunststof

Kabellengte 16.1 in [41 cm]

Lengte product 4.6 in [11.8 cm]

Breedte product 3.9 in [10 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.4 cm]

Gewicht product 8.8 oz [250 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.5 in [16.5 cm]



Package Width 5.4 in [13.8 cm]

Package Height 1.7 in [43 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.0 oz [312 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 geheugenkaartlezer

4 - Bevestigingsschroeven

1 - Verkorte handleiding

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


