
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Produkt ID: FCREADU3C

Denna multi-kortläsare/skrivare sparar dig tid och hjälper dig arbeta effektivare när du arbetar med 
olika flashmedia så att du kan föra över och säkerhetskopiera filer snabbt. Den stöder SD™- (Secure 
Digital), microSD™- och CompactFlash®-kort och ansluter till USB-C™-porten på din surfplatta, 
smarttelefon, bärbara dator eller stationära dator.

Multi-kortläsaren gör det enkelt att ladda upp foton, video och andra filer som du har sparat på dina 
minneskort för snabb åtkomst genom USB 3.0 (även känd som USB 3.1 Gen 1) med 
filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Läsaren ger effektivare arbetsflöde för kreativa proffs som 
till exempel fotografer och videoskapare. Den hjälper dig öka din produktivitet genom att spara tid när 
du laddar upp råa bilder eller redigerar video och foton och säkerhetskopierar filer.

Kortläsaren är även bakåtkompatibel med USB 2.0 för garanterad kompatibilitet med äldre system.

Denna multi-kortläsare ger dig flexibiliteten och bekvämligheten att nå flera olika minneskort. Den ger 
dig läs- och skriv-åtkomst till i stort sett vilket format som helst av flashmediakort från dina 
digitalkameror med stöd för SD-, SDHC™- (Secure Digital High Capacity), SDXC™- (Secure Digital 
Extended Capacity), microSD- och CompactFlash-kort. Du kan enkelt granska filer eller 
säkerhetskopiera och arkivera data från din smarttelefon, surfplatta, bärbara dator eller annan USB 
Type-C-kapabel enhet. De tre minneskortportarna för SD-, microSD- och Compact Flash-kort är 
hot-swapbara för extra flexibilitet.

Kortläsaren är en bärbar lösning för åtkomst till olika minneskort var du än är. Med sin lilla formfaktor 
får den enkelt plats i fickan, ryggsäcken, portfölj eller datorväskan. Med den inbyggda USB 
Type-C-kabeln kan du snabbt ansluta till en dator eller packa ner den snabbt när du är klar med den 
utan att behöva ta med dig en extra kabel. Kortläsaren strömförses direkt från USB-porten och stöder 
plug-and-play-installation utan att installation av drivrutiner eller program behövs.

FCREADU3C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• För över foton, videor eller andra filer från dina SD-, microSD- och CompactFlash-kort till din 
USB-C-kapabla surfplatta, bärbara dator eller annan enhet

• Få bättre effektivitet när du arbetar med olika minneskort - idealisk för kreativa proffs inklusive 
fotografer, videoskapare och grafiska designers

Funktioner

• USB-C-MULTIKORTLÄSARE: Få tillgång till de mest populära flashkortsformaten från en USB-C- eller 
TB3-port på din dator. Har 1x Secure Digital (SD)/multimediakort (MMC), 1x microSD/TF, 1x 
CompactFlash (50 stift). Stöder SD UHS-I; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

• BÄRBAR: Kortläsaren är USB-bussdriven och har en 8 tums ansluten kabel med USB-C värdkontakt. 
Kompakt, bärbar design med snyggt hölje i borstad aluminium

• BRED KOMPATIBILITET: Fungerar med hög kapacitet (SDHC/microSDHC), utökad kapacitet 
(SDXC/microSDXC) och 50-stifts CompactFlash. Bakåtkompatibel med USB 2.0

• ENKEL INSTALLATION: OS-oberoende med stöd för Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS, 
Android. Ingen programvara eller drivrutiner krävs. Idealisk för att spara, redigera och överföra 
videoinnehåll mellan olika enheter

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här USB-C-multikortläsaren är utformad och byggd för 
IT-proffs och har en 2 års garanti, inklusive gratis livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera 
språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)



Chipset-ID Realtek - RTS5309

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSD (Micro Secure Digital)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

CF (Compact Flash I Card)

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - microSD

1 - SD / MMC

1 - CompactFlash-plats (50-stifts)

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

Ström

Inspänning 5V DC

Miljö

Drifttemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)



Luftfuktighet 5% ~ 90% RH

Utseende

Färg Silver & Black

Kabinettyp Aluminium och plast

Kabellängd 7.9 in [20 cm]

Produktlängd 2.7 in [68.0 mm]

Produktbredd 2.5 in [64.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 2.4 oz [67.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.1 in [10.4 cm]

Package Width 5.1 in [12.9 cm]

Package Height 1.2 in [31.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [104.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - multi-kortläsare och -skrivare

1 - snabbstartsguide

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


