USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD
Productcode: FCREADMICRO3

De FCREADMICRO3 USB 3.0 multimediakaartlezer biedt snel toegang tot de populairste flashcards,
vanaf elke computer met een USB-poort (optimale prestatie met 3.0, neerwaarts compatibel met USB
2.0).
Geschikt voor snelle toegang tot geheugenkaarten van bijna elk draagbaar media-apparaat (bijv.
digitale camera's, MP3-spelers etc.) ondersteunt deze veelzijdige mediakaartlezer de populairste
kaarttypes inclusief:
• Secure Digital (SD)
• Multi-Media Card (MMC)
• Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
• SDHC
• SDXC
• RS-MMC
• Mobile-MMC en MMC-micro
• Memory Stick (MS)
• Memory Stick PRO (MS-PRO)
• MS Duo
• MS-PRO Duo

• Memory Stick XC
• Micro-MS (M2)
• MSPRO-HG Duo 8-bit mode.
Deze geheugenkaartlezer in zakformaat is een ideale laptop- of desktopaccessoire en licht, draagbaar
en gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Mobiele gebruikers / reizigers die een compacte, lichtgewicht kaartlezer in zakformaat nodig hebben
• Fotografen die regelmatig bestanden moeten overzetten van de geheugenkaart in hun camera naar
een computer
• Overzetten van bestanden van en naar een verscheidenheid aan draagbare apparaten, elk met een
eigen type geheugenkaart

Eigenschappen
• GEBRUIKSVRIENDELIJK Ondersteunt Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android; USB
2.0/1.1/1.0 compatibel; ideaal voor het opslaan, bewerken en overdragen van content bij videografie,
fotografie, podcasting, YouTube & social media toepassingen
• BREDE COMPATIBILITEIT: Geschikt voor kaarten met hoge capaciteit (SDHC/microSDHC),
uitgebreide capaciteit (SDXC/microSDXC), MMC-plus & MS-Pro; bij gebruik met adapters (niet
meegeleverd) ondersteunt het apparaat MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD
• GELIJKTIJDIGE SLOT TOEGANG: De geheugenkaartlezer is voorzien van Dual LUN (Logical Unit
Number), waardoor de geheugenstick en SD/MicroSD-kaart tegelijkertijd kunnen worden gelezen; de
SD en microSD slot delen één LUN, waarbij de microSD slot prioriteit heeft
• USB 3.0 MULTIKAARTLEZER: Krijg toegang tot de meest populaire flashkaart formaten vanaf een
USB-A poort op uw computer; uitgerust met 1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), 1x
microSD/TF, 1x geheugenstick (MS); ondersteunt SD 3.01 & UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5 Gbps)

• COMPACT EN MOBIEL: De kaartlezer wordt via de USB-bus gevoed en is compact zoals een
USB-flashdrive: 72 x 23 x 15 mm; vanwege de beperkte diepte ondersteunt de SD-kaart slot niet de
schrijf/herschrijf schakelbescherming van SD-kaarten

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Interface

USB 3.0

Bus type

USB 3.0

Chipsetcode

Realtek - RTS5307

Maximale
overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Type opslagmedium

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

Prestaties

MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
Geheugenstick
M2 (geheugenstick micro)
Multimediakaart
RS-MMC (Reduced Size multimediakaart)
SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity
multimediakaart)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
MS Micro (geheugenstick micro)
Connector(en)
Type connector(en)

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Externe poorten

1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf
1 - SD-/MMC-sleuf
1 - MicroSD

Software
Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Voedingsbron

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

<80% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

2.8 in [7.2 cm]

Breedte product

0.9 in [2.3 cm]

Hoogte product

0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product

0.5 oz [15.0 g]

Package Length

6.9 in [17.5 cm]

Package Width

5.6 in [14.2 cm]

Package Height

1.3 in [3.2 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

3.7 oz [104.0 g]

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB 3.0 multimediageheugenkaartlezeradapter
1 - Handleiding

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

