
Thunderbolt 3 SD-kortläsare med 6 fack - Bärbar

Produkt ID: 6SD4FCRTB3C

Få åtkomst till upp till sex SD-kort samtidigt från din bärbara dator med denna bärbara Thunderbolt 3 
SD-kortläsare Perfect när du arbetar på avstånd från kontoret.

Läsaren är idealisk för kreativa proffs som till exempel fotografer och videoskapare som arbetar med 
4K- och 3D-innehåll.

Få åtkomst till dina fotografier och videor var du än befinner dig. Den bärbar SD-kortläsaren har en 
elegant och kompakt design för maximal bekvämlighet. Den integrerade Thunderbolt 3-kabeln ger 
snabb åtkomst till dina data utan att du behöver avbryta arbetet för att leta efter en kabel.

Dessutom strömsätts läsaren genom Thunderbolt 3-porten på din bärbara dator. Du behöver inte ta 
med dig en separat strömadapter.

Thunderbolt 3 kortläsare med 6 fack stöder alla SD-kort: SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital 
High Capacity) och SDXC (Secure Digital Extended Capacity). Varje fack är UHS-II-aktiverat får 
åtkomst till data på hastigheter upp till UHS-II.

Läsaren stöder även Micro SD-kort när den är ansluten genom en adapter.

Läsaren överför filer mellan en Thunderbolt 3-dator eller platta och SD-kort. Anslut den i slutet av en 
seriekoppling för samma säkerhet och fördelar du skulle förvänta dig från alla Thunderbolt 
3-produkter.

6SD4FCRTB3C är TAA-kompatibel och har StarTech.coms 2-årsgaranti samt gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

 

Användning

• Snapp åtkomst till multimedia-innehåll, var du än befinner dig

• Idealisk för kreativa proffs ute på jobb

• Kreativa proffs som arbetar med 4K- och 3D-innehåll.

Funktioner

• Redigera dina fotografier och videor var du än befinner dig med denna bärbara SD-kortläsare

• Få åtkomst till upp till sex SD-kort samtidigt med denna multi-kortläsare

• Strömsätt SD-kortläsaren genom Thunderbolt 3-porten på din enhet.

• Enkel anslutning med en inbyggd Thunderbolt 3-kabel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt Thunderbolt 3

Busstyp Thunderbolt 3

Chipset-ID Intel - JHL6240

Texas Instruments - TPS65983

Genesys Logic - GL3226

ASMedia - ASM1061

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps



Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

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

Minnesmediatyp SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

Kontakt(er)

Enhetskontakter 6 - SD-/MMC-plats

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Använd Thunderbolt 3-porten på din värddator med 
högsta strömsättning för bästa prestanda. För korrekt 
drift av denna enhet krävs en Thunderbolt 3 15 W-port. 
Kontakta tillverkaren av din värddator för information 
om strömsättningen av dina Thunderbolt 3-portar.

Indikatorer

LED-indikatorer 6 - Aktivitet

Ström

Power Source Bussdriven

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~90 % RH

Utseende

Färg Silver & Black

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 8.7 in [220 mm]



Produktlängd 5.3 in [13.5 cm]

Produktbredd 3.2 in [8.2 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.9 cm]

Produktvikt 5.3 oz [151.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 9.1 oz [258.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SD-kortläsare

1 - snabbstartsguide

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


