
On-the-Go USB-kaartlezer voor mobiele apparaten - ondersteunt SD- &amp; Micro 
SD-kaarten

Productcode: FCREADU2OTGB

Met deze OTG-kaartlezer kunt u snel SD™- en MicroSD™-kaarten op uw OTG-tablet of -smartphone 
aansluiten. De kaartlezer is compatibel met elk voor OTG geschikt mobiel apparaat zoals de Samsung 
Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® mobiele apparaten en andere Micro USB-tablets en -smartphones.

De OTG-kaartlezer heeft een slank design en kan direct in de Micro USB-poort van uw smartphone of 
tablet worden gestoken. De lezer heeft geen dongle of kabel, waardoor de aangesloten kaartlezer de 
werking van uw mobiele apparaat op geen enkele manier belemmert of hindert. En door het lichte en 
compacte design zult u nauwelijks merken dat de kaartlezer is aangesloten. De toevoeging van een 
kaartlezer aan een tablet is een uitstekende manier voor fotografen onderweg om foto's die ze met 
hun digitale camera hebben genomen op een groter scherm met een hogere resolutie te bekijken.

Met de kaartlezer kunt u uw Micro SD- en standaard SD-geheugenkaart op uw mobiele OTG-apparaat 
aansluiten, waardoor u direct beschikt over vele uitbreidingsmogelijkheden voor uw mobiele wereld. 
Met de OTG-kaartlezer hoeft u niet meer te vertrouwen op uw kwalitatief mindere camera van uw 
mobiele telefoon om video's en foto's op sociale media te delen -- maak video's of foto's met uw 
kwalitatief hogere digitale camera, steek de geheugenkaart vervolgens in uw smartphone en upload 
uw foto's of video's direct op Facebook, Twitter of Instagram.

De kaartlezer heeft ook een volledig functionele USB 2.0-poort waardoor u USB-apparaten zoals 
USB-flashdrives of toetsenborden op uw mobiele OTG-apparaat kunt aansluiten. Sluit gewoon een 
USB-voeding op de voedingspoort van de kaartlezer aan en sluit uw apparaat aan op de USB-poort.

De FCREADU2OTGB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



      

 

Toepassingen

• Sluit de SD-kaart van uw camera direct aan op uw tablet of smartphone om foto's te bekijken

• Deel de content van elke SD-kaart online met behulp van uw tablet of smartphone

• Sluit een USB-apparaat zoals een toetsenbord of flashdrive aan op uw smartphone of tablet

Eigenschappen

• Krijg snel en gemakkelijk toegang tot gegevens op SD- of Micro-SD-kaarten met uw tablet of 
smartphone

• Zorg voor maximale mobiliteit met een compacte en lichte kaartlezen die direct op uw tablet of 
smartphone kan worden aangesloten

• Breid de mogelijkheden van uw tablet of smartphone uit door toevoeging van een volledig 
functionele USB 2.0-poort

• Plug & play-installatie

• Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface USB 2.0

Bus type USB 2.0

Chipsetcode Genesys Logic - GL823U

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

480 Mbit/s

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s



UASP ondersteuning Nee

Max. schijfcapaciteit Getest met MSD-kaarten tot 64 GB

Type opslagmedium Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig)

Externe poorten 1 - SD-/MMC-sleuf

1 - MicroSD

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - OTG actief - groen

1 - SD- of Micro SD-sleuf actief

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

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

Vochtigheid 5% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 2.3 in [58.0 mm]

Breedte product 1.2 in [29.5 mm]

Hoogte product 0.3 in [0.8 cm]



Gewicht product 0.5 oz [13.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.2 lb [0.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Micro USB OTG-geheugenkaartlezer

1 - Verkorte handleiding

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


