
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort

Produkt ID: CFASTRWU3

Ladda ner, granska och säkerhetskopiera foton och videor snabbt på dina CFast™-minneskort med 
denna CFast-kortläsare/-skrivare. Ladda upp eller säkerhetskopiera filer var du än är, ute på fält eller i 
studion.

Utnyttja den snabba prestandan med USB 3.0 (5 Gbps) när du laddar ner foton med hög upplösning 
och videor i full HD från din DSLR-kamera eller videokamera till din bärbara dator, surfplatta eller 
stationära dator. Spara värdefull tid dagligen och uppnå högre arbetsflöde när du når, för över och 
säkerhetskopierar filer till en dator.

Använd kortläsaren/-skrivaren var du än är för att snabbt nå dina foton och videor. Kortläsaren har en 
kompakt och lätt design med inbyggd kabel och är praktiskt liten för bärbar användning eller för 
användning med en dator på en fast plats. Den får enkelt plats i en datorväska för att ta med från 
studio till fält. Den är dessutom USB-driven så ingen extern ström behövs.

Kortläsaren/-skrivaren har en hålbar och solid konstruktion som står emot förslitningar vid resor. Den 
inbyggda kabeln innebär en sak färre att komma ihåg att ta med sig.

Kortläsaren/-skrivaren är idealisk för fotografer och videografer och är designad att vara lättanvänd 
med plug-and-play för CFast 2.0-minneskort för att dagligen spara tid och arbeta mer effektivt. För att 
förbättra din produktivitet får du åtkomst till många CFast 2.0- eller 1.0-kort samtidigt genom 
användande av flera kabeladaptrar.

Att montera är enkelt. CFast-kortläsaren/-skrivaren behöver inga extra drivrutiner eller program och 
är kompatibel med de flesta operativsystemen inklusive Windows, Mac och Linux.

CFASTRWU3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Ladda ned och säkerhetskopiera högupplösta foton och videor i full HD från din DSLR- eller 
videokamera till din bärbara dator, surfplatta eller stationära dator

• Idealisk för kreativa proffs, inklusive fotografer och videografer

Funktioner

• Ladda snabbt ned och säkerhetskopiera foton och video från dina CFast 2.0-kort till din enhet, med 
dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps över USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)

• Enkel bärbarhet med kompakt och lätt design och inbyggd kabel

• Kortläsare/-skrivare stöder CFast 2.0- och 1.0-minneskort

• Hotswap och plug-and-play

• Varken extra programvara eller tillbehör behövs

• Få åtkomst till flera CFast 2.0-minneskort samtidigt genom flera kabeladaptrar

• Bakåtkompatibel med USB 2.0, 1.x

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetstyp CFast 2.0, 1.0

Chipset-ID ASMedia - ASM1153E



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

4Kn Support Ja

Typ och hastighet CFast 2.0 (6 Gbps)

Hot swap-förmåga Ja

Minnesmediatyp CFast 2.0 / 1.0

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,159,305 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet (stabil för länk; blinkande för 
aktivitet)

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet 40%-50%RH



Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 9.7 in [24.6 cm]

Produktbredd 2.3 in [58 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.3 oz [37.2 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.8 in [19.8 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.9 oz [55 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-kortläsare/-skrivare

1 - snabbstartsguide

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


