
6 poort Thunderbolt 3 SD kaartlezer - mobiel

Productcode: 6SD4FCRTB3C

Met deze Thunderbolt 3 SD-kaartlezer en -schrijver krijgt u tegelijkertijd toegang tot zes SD-kaarten 
vanaf uw laptop. Perfect voor als u een opdracht buiten kantoor uitvoert.

De lezer is ook ideaal voor creatieve professionals zoals fotografen en videografen die met 4K en 3K 
content werken.

Krijg toegang tot uw foto's en video's overal waar u heen gaat. De draagbare SD-kaartlezer heeft een 
slank, compact design voor maximaal comfort. Met de geïntegreerde Thunderbolt 3 kabel heeft u snel 
toegang tot uw gegevens zonder te moeten stoppen en een kabel te vinden.

Bovendien wordt de lezer gevoed via de Thunderbolt 3 poort van uw laptop. U hoeft geen aparte 
voedingsadapter mee te nemen.

De Thunderbolt 3 kaartlezer met 6 sleuven ondersteunt alle SD-kaarten: SD (Secure Digital), SDHC 
(Secure Digital High Capacity) en SDXC (Secure Digital Extended Capacity). Elke sleuf is geschikt voor 
UHS-II zodat u toegang hebt tot gegevens met snelheden tot UHS-II.

De lezer ondersteunt ook Micro SD-kaarten bij aansluiting via een adapter.

De lezer draagt bestanden over tussen een Thunderbolt 3 computer of tablet en SD-kaarten. U kunt 
de kaartlezer aan het eind van een daisy chain aansluiten en profiteren van alle beveiligings- en 
andere voordelen die u van elk Thunderbolt 3 product verwacht.

6SD4FCRTB3C is TAA-conform en wordt geleverd met een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis 
levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



      

 

Toepassingen

• Snel toegang tot multimedia content, overal waar u heen gaat

• Ideaal voor creatieve professionals tijdens opdrachten in het veld

• Creatieve professionals die met 4K en 3D content werken

Eigenschappen

• Bewerk uw foto's en video's overal waar u heen gaat met deze draagbare SD-kaartlezer

• Krijg tegelijkertijd toegang tot 6 SD-kaarten met deze multikaartlezer

• Voed de SD-kaartlezer via de Thunderbolt 3 poort van uw apparaat

• Geniet van eenvoudige aansluiting met een geïntegreerde Thunderbolt 3 kabel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface Thunderbolt 3

Bus type Thunderbolt 3

Chipsetcode Intel - JHL6240

Texas Instruments - TPS65983

Genesys Logic - GL3226

ASMedia - ASM1061

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps

Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s



UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)

Type opslagmedium SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)

Connector(en)

Schijfaansluitingen 6 - SD-/MMC-sleuf

Hostaansluitingen 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of 
drivers nodig

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Gebruik de Thunderbolt 3 poort op uw hostcomputer 
met het hoogste uitgangsvermogen voor de beste 
prestatie. Om dit apparaat goed te laten werken, is een 
Thunderbolt 3 15W poort vereist. Raadpleeg de fabrikant 
van uw hostcomputer voor informatie over de 
vermogensspecificaties van uw Thunderbolt 3 poorten.

Indicatoren

LED-indicatoren 6 - Activiteit

Voeding

Voedingsbron Busvoeding

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Silver & Black

Type behuizing Kunststof



Kabellengte 8.7 in [220 mm]

Lengte product 5.3 in [13.5 cm]

Breedte product 3.2 in [8.2 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.9 cm]

Gewicht product 5.3 oz [151.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

9.1 oz [258.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SD-kaartlezer

1 - verkorte handleiding

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


