
Micro SD naar Micro USB / USB OTG-adapter kaartlezer voor Android-apparaten

Productcode: MSDREADU2OTG

Met de MSDREADU2OTG Micro SD-naar-USB/Micro USB-adapter kunt u een Micro SD-kaart 
veranderen in een externe USB-opslagoplossing die u kunt aansluiten op elke USB-computer of elk 
OTG-apparaat, zoals Samsung Galaxy smartphones en tablets.

Breid de opslagcapaciteit van uw OTG-smartphone of -tablet uit door middel van een extern 
opslagapparaat die u ook op uw USB-computer kunt aansluiten en waarmee u bestanden van het ene 
naar het andere apparaat kunt kopiëren via een standaard USB- en Micro USB-interface.

Maximaliseer uw mobiliteit d.m.v. een compacte, externe opslagoplossing die u kunt aansluiten op uw 
smartphone, tablet of laptop. Voor een probleemloze installatie ondersteunt de OTG-adapter plug & 
play en wordt natief ondersteund door elke USB-computer of elk voor OTG geschikt mobiel apparaat.

De MSDREADU2OTG wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen



• Breid de beschikbare opslag van uw smartphone uit door toevoeging van een OTG-opslagschijf

• Kopieer snel bestanden naar uw smartphone of tablet zonder aansluiting op een computer of 
netwerk

• Verander een ongebruikte Micro SD-kaart in een ultramobiele USB-opslagoplossing

• Neem uw belangrijke data mee op een SD-kaart en open deze vanaf uw computer of smartphone 
waar u dat nodig hebt

Eigenschappen

• Verandert Micro SD in standaard USB of Micro USB

• Compatibel met OTG-smartphones en USB-computers

• Klein, licht design

• Plug & play-installatie

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Bus type USB 2.0

Aantal stations 1

Schijfinstallatie Vast

Chipsetcode Genesys Logic - GL823

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)

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - MicroSD



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

1 - USB Micro-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Voeding

Ingangsspanning 5V DC

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 Transparant

Lengte product 1.6 in [40.0 mm]

Breedte product 0.5 in [12.0 mm]

Hoogte product 0.2 in [0.5 cm]

Gewicht product 0.1 oz [4.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 3.0 in [75.0 mm]

Package Width 4.0 in [10.2 cm]

Package Height 0.9 in [22.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.0 oz [27.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Micro SD-naar-USB / micro USB OTG-adapter



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


