
On-the-Go USB-kortläsare för mobila enheter - stöder SD- & Micro SD-kort

Produkt ID: FCREADU2OTGB

Denna OTG-kortläsare låter dig snabbt montera SD™- och MicroSD™-kort till din OTG-kapabla 
surfplatta eller smarttelefon. Kortläsaren är kompatibel med alla OTG-kapabla mobila enheter som till 
exempel mobila Samsung Galaxy™-, Sony Xperia™-, HTC®-enheter och andra Micro USB-utrustade 
surfplattor och smarttelefoner.

OTG-kortläsaren har en slimmad design som monteras direkt till Micro USB-porten på smarttelefonen 
eller surfplattan. Denna design har ingen dongel eller kabel för att garantera att kortläsaren inte 
släpas eller är i vägen när du använder din mobila enhet. Med denna lätta och kompakta design 
kommer du knappt märka att kortläsaren sitter där. Att sätta kortläsaren på en surfplatta är ett bra 
sätt för fotografer på resande fot att granska foton som tagits med digitalkameran, med hjälp av en 
större skärm med högre upplösning.

Kortläsaren låter dig ansluta ditt Micro SD- och standard SD-minneskort till din OTG-kapabla mobila 
enhet och öppnar upp en hel ny nivå av möjligheter för din mobila värld. Med OTG-kortläsaren 
behöver du inte förlita dig på din sämre mobilkamera för att dela videor och bilder i de sociala 
medierna - spela in video eller ta bilder med din avancerade digitala kamera, sätt i minneskortet i 
smarttelefonen och ladda omedelbart upp foton och video till Facebook, Twitter eller Instagram.

Kortläsaren har dessutom en helt fungerande USB 2.0-port som låter dig ansluta USB-enheter som till 
exempel USB-minnen eller tangentbord till din mobila OTG-kapabla enhet. Anslut helt enkelt en 
USB-strömkälla till strömporten på kortläsaren och anslut din enhet till USB-porten.

FCREADU2OTGB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

 

Användning

• Anslut SD-kortet från kameran direkt till surfplattan eller smarttelefonen för att granska foton

• Dela innehåll från ett SD-kort online med hjälp av surfplattan eller smarttelefonen

• Anslut en USB-enhet som till exempel ett tangentbord eller ett USB-minne till smarttelefonen eller 
surfplattan

Funktioner

• Få snabbt och enkelt åtkomst till data som lagras på SD- eller Micro SD-kort med hjälp av 
surfplattan eller smarttelefonen

• Maximera bärbarheten med en kompakt och lätt kortläsare som ansluter direkt till surfplattan eller 
smarttelefonen

• Ge surfplattan eller smarttelefonen fler förmågor genom att lägga till en helt fungerande USB 
2.0-port

• Plug-and-play-installation

• Stöd för USB OTG-kompatibla enheter (på-språng)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 2.0

Busstyp USB 2.0

Chipset-ID Genesys Logic - GL823U

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

480 Mbps



Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

UASP-stöd Nej

Maximal 
enhetskapacitet

Testad med MSD-kort på upp till 64 GB

Minnesmediatyp Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts)

Externa portar 1 - SD-/MMC-plats

1 - MicroSD

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - OTG Aktiv - grön

1 - SD- eller Micro SD-port aktivitet

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5% ~ 80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 2.3 in [58.0 mm]

Produktbredd 1.2 in [29.5 mm]



Produkthöjd 0.3 in [0.8 cm]

Produktvikt 0.5 oz [13.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 0.2 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Micro USB OTG-minneskortsläsare

1 - Snabbstartsguide

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


