
On-the-go USB geheugenkaartlezer voor mobiele apparaten - OTG card reader

Productcode: FCREADUOTGDB

Nu hebt u snel toegang tot foto's, video en data vanaf een MicroSD™-kaart, SD™-kaart of via USB 
aangesloten opslagapparaat met uw voor Micro USB On-The-Go (OTG) geschikte tablet of 
smartphone. Deze compacte geheugenkaartlezer met dongle kabel is compatibel met elk voor OTG 
geschikt mobiel apparaat zoals de Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® mobiele apparaten en 
andere voor Micro USB geschikte tablets en smartphones.

Met deze veelzijdige geheugenkaartlezer hebt u snel toegang tot data op SD- of MicroSD-kaarten of 
via USB aangesloten opslagapparaten, waardoor u de capaciteiten van uw smartphone of tablet 
uitbreidt. De kaartlezer kan flexibel worden gebruikt en gemakkelijk worden aangesloten op uw tablet 
of smartphone, ongeacht waar de Micro USB-connector zich op het apparaat bevindt.

Met de OTG-kaartlezer kunt hoogwaardige beelden en video gemakkelijker delen. U kunt video 
opnemen of foto's maken met uw high-end digitale camera, de geheugenkaart in uw smartphone 
aansluiten en direct uw beelden naar Facebook, Twitter of Instagram uploaden en bekijken.Deze 
lichtgewicht geheugenkaartlezer van zakformaat is de ideale accessoire voor uw smartphone, tablet of 
laptop. U kunt het gewoon in een vakje in uw laptop- of cameratas opbergen voor eenvoudig, mobiel 
gebruik.

De geheugenkaartlezer heeft ook een volledig functionele USB 2.0 poort waardoor u USB-apparaten 
zoals een USB flashdrive, muis of toetsenbord op uw mobiele, voor OTG geschikte apparaat kunt 
aansluiten. De adapterdongle heeft ook een USB-wisselstroomconnector, waardoor de adapter en 
aangesloten smartphone of tablet toegang hebben tot data op een via USB aangesloten 
opslagapparaat, zoals een USB 2,5 inch HDD-behuizing, om dataopslag toe te voegen.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



      

 

Toepassingen

• Bekijk foto's op uw tablet of smartphone door de SD-kaart van uw camera aan te sluiten

• 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

• Voeg dataopslag toe door de adapter en smartphone of tablet aan te sluiten op een via USB 
aangesloten opslagapparaat, zoals een USB 2,5 inch HDD-behuizing

• Krijg toegang tot media zoals video's of films, opgeslagen op een externe behuizing

Eigenschappen

• Krijg toegang tot gegevens op SD- of Micro-SD-kaarten of een USB-opslagapparaat, met uw voor 
Micro USB OTG (On-The-Go) geschikte tablet of smartphone

• Compacte en mobiele kaartlezer sluit direct aan op uw tablet of smartphone

• Ondersteunt SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) en MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)

• Plug & play installatie

• Dongle kaartlezer, met een geïntegreerde Micro-USB OTG-kabel voor flexibel gebruik

• USB 2.0 poort werkt met flash drives en externe-schijfbehuizingen

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 Beveiligde digitale kaart

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSD

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Connector(en)

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

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Externe poorten 1 - SD-/MMC-sleuf

1 - MicroSD

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

1 - Koppeling/Activiteit

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 7.7 in [19.5 cm]

Breedte product 2.2 in [56 mm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 0.7 oz [19 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.4 oz [96 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Dongle voor geheugenkaartlezer - Micro USB OTG

1 - Verkorte handleiding

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


