
Intern USB 3.0 multikortläsare med stöd för UHS-II

Produkt ID: 35FCREADBU3

Nu kan du överföra stora filer såsom foton och 4K filmer, säkerhetskopiera filer eller ladda över data 
till och från dina minneskort, snabbare än någonsin. Denna interna USB 3.0 multikortläsare stödjer 
UHS-II för att avsevärt förbättra dina överföringshastigheter. Kortläsaren stödjer SDHC/SDXC-kort 
och de flesta vanliga minneskorten, såsom SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® och 
micro SD-kort. Den möjliggör även samtidiga överföringar. Hög hastighet och bred kompatibilitet gör 
denna multikortläsare till en utmärkt lösning för fotokiosker eller fotolabb och för stationära datorer.

Kortläsaren är USB-driven och därför krävs varken extern strömkälla eller batteri. USB-portar på 
framsidan gör det enkelt att ansluta USB-enheter.

Med stöd för UHS-II kort gör multikortläsaren det möjligt för dig att överföra stora filer till och från 
dina minneskort i hastigheter på upp till 312 MB/s, vilket besparar dig tid vid avlastning av data som 
4K-, Full HD- och 3D-filmer.

Med hjälp av en USB 3.0 anslutning, även känd som USB 3.1 Gen 1, stödjer kortläsaren snabba 
filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, vilket gör att du kan utnyttja den ökade kapaciteten hos 
nya, högpresterande minneskort.

Spara tid med samtidiga nedladdningar. Då multikortläsaren är utrustad med 5 kortplatser kan du få 
åtkomst till upp till fyra minneskort samtidigt för snabba och enkla filöverföringar.

Denna USB 3.0 multikortläsare fungerar med de flesta vanliga minneskorten, såsom:

• Secure Digital (Standardkort, SDHC-kort, SDXC-kort, MMC, Mini SD med adapter)

• Micro SD (Standardkort, SDHC-kort, SDXC-kort)

• Compact Flash (CF I eller II, CF 6.0)

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



35FCREADBU3 täcks av en StarTech.com 2-årsgaranti och fri livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Ge läs-/skrivåtkomst till ett flertal olika minneskort, perfekt för fotolabb och fotokiosker

• Läs och kopiera högupplösta bildfiler snabbt och effektivt, en smart lösning för medicinska enheter, 
skolsystem och affärsapplikationer

• Säkerhetskopiera och kopiera data, foton och filmer från dina minneskort till din hemmadator, eller 
från din dator till ett minneskort

Funktioner

• USB 3.0 MULTIKORTLÄSARE: Den här interna USB 3.0-multikortläsaren passar in i alla 3,5-tums 
enhetsfack och ansluts internt till en 20-stifts moderkortskontakt. Få tillgång till de mest populära 
flashkortsformaten från en stationär dator. 20-stifts IDC-kabel och skruvar ingår.

• BRED KOMPATIBILITET: Stöder CompactFlash typ 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/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) och xD Picture-kort. Främre 
USB 3.0-port

• SAMTIDIG ÅTKOMST TILL KORTPLATSER: Den här interna multikortläsaren stöder åtkomst till fyra 
olika kortplatser samtidigt (utom medier av samma typ), så att du enkelt kan kopiera filer från eller 
mellan olika kort samtidigt

• ENKEL INSTALLATION: OS-oberoende med stöd för Windows, macOS och Linux. Inbyggda lysdioder 
för ström och aktivitet. Perfekt för att spara, redigera och överföra innehåll inom videografi, 
fotografering, podcasting, YouTube och sociala medier

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här TAA-kompatibla interna multikortläsaren är utformad 
och byggd för IT-proffs och har en 2 års garanti, inklusive gratis livstidssupport dygnet runt, alla 
vardagar, på flera språk.



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 2

Chipset-ID Realtek - RTS5321

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

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-kort)

HS-MMC, HC-MMC (multimedia-kort med hög 
hastighet/hög kapacitet)

MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)

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

MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

HS-MS (High Speed Memory Stick)

MS Micro (Memory Stick Micro)

MS MG (Memory Stick med MagicGate)

Kontakt(er)



Enhetskontakter 2 - SD-/MMC-plats

1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-plats

1 - MicroSD

1 - CompactFlash-plats (50-stifts)

1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning)

Värdkontakter 1 - IDC (20-stifts, USB 3.0, moderkortskontakt)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Ström och åtkomst

Miljö

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

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

Luftfuktighet 15 % ~ 85 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Kabellängd 16.1 in [41 cm]

Produktlängd 4.6 in [11.8 cm]

Produktbredd 3.9 in [10 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 8.8 oz [250 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.5 in [16.5 cm]



Package Width 5.4 in [13.8 cm]

Package Height 1.7 in [43 mm]

Fraktvikt (förpackning) 11.0 oz [312 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-minneskortläsare

4 - monteringsskruvar

1 - Snabbstartsguide

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


