
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Produkt ID: MSDREADU2OTG

MSDREADU2OTG Micro SD till USB/Micro USB-adaptern låter dig göra om ett Micro SD-kort till en 
extern USB-lagringslösning som kan samverka med vilken USB-kapabel dator eller OTG-kapabel enhet 
som helst, som till exempel Samsung Galaxy-smarttelefoner och -surfplattor.

Få mer lagringsutrymme på din OTG-kapabla smarttelefon eller surfplatta genom att skapa en extern 
lagringsenhet som även kan anslutas till din USB-kapabla dator och föra över filer från en enhet till en 
annan med antingen USB eller Micro USB.

Maximera bärbarheten genom att skapa en kompakt och extern lagringslösning som kan anslutas till 
smarttelefonen, surfplattan eller den bärbara datorn. För en problemfri installation stöder 
OTG-adaptern plug-and-play-installation och har inbyggt stöd för USB-kapabla datorer och mobila 
OTG-kapabla enheter.

MSDREADU2OTG täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning



• Få mer lagringsutrymme på smarttelefonen genom att lägga till en OTG-lagringsenhet

• För över filer snabbt till smarttelefonen eller surfplattan utan att ansluta till en dator eller ett nätverk

• Gör om ett oanvänt Micro SD-kort till en ultraportabel USB-lagringslösning

• Ta med dig viktig data på ett SD-kort och få tillgång till det från datorn eller smarttelefonen när du 
behöver det

Funktioner

• Konverterar Micro SD till USB eller Micro USB

• Kompatibel med OTG-kapabla smarttelefoner och USB-kapabla datorer

• Liten, lätt design

• Plug-and-play-installation

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Busstyp USB 2.0

Antal enheter 1

Enhetsinstallation Fixerad

Chipset-ID Genesys Logic - GL823

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)

Kontakt(er)



Enhetskontakter 1 - MicroSD

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

1 - USB Micro-B (5-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Ström

Inspänning 5V DC

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 Genomskinlig

Produktlängd 1.6 in [40.0 mm]

Produktbredd 0.5 in [12.0 mm]

Produkthöjd 0.2 in [0.5 cm]

Produktvikt 0.1 oz [4.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.0 oz [27.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Micro SD till USB / Micro USB OTG-adapter



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


