microSD naar USB 3.0 kaartlezer adapter - USB-C en USB-A - card reader
Productcode: MSDREADU3CA

Hier is een snelle, eenvoudige manier om toegang te krijgen tot data op uw microSD™-kaart. Met
deze compacte kaartlezeradapter kunt een microSD-kaart aansluiten op de USB-C™- of USB-A-poort
van uw computer, zodat u bestanden en data op uw draagbare apparaten snel elders kunt opslaan.
Nu kunt u gemakkelijk bestanden van uw smartphones of digitale camera's naar uw computer
overdragen, of uw microSD-kaart als een thumb drive gebruiken.
Sla de data op uw microSD-kaart snel op uw computer op. Deze USB 3.0 kaartlezer biedt u snel en
gemakkelijk toegang tot bestanden op smartphones, digitale camera's, camcorders en elk ander
apparaat dat een microSD-kaart gebruikt. Het is de ideale oplossing voor de snelle overdracht van
high-definition video's, foto's met hoge resolutie en andere bestanden naar uw computer, met USB 3.0
datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps. De adapter is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x.
De kaartlezer adapter is geschikt voor microSD (Secure Digital), microSDHC™ (Secure Digital High
Capacity) en Micro-SDXC™ (Secure Digital eXtended Capacity) kaarten.
Het unieke design van de microSD-kaartlezeradapter heeft zowel een USB-C als USB-A interface,
waardoor hij met vele verschillende laptops, computers of andere hostapparaten met een USB-C of
USB-A poort kan worden gebruikt. U kunt de microSD-kaart ook als een draagbare thumb drive
gebruiken met een USB Type-C™ en USB Type-A host.
Dankzij het compacte, lichtgewicht design kunt u deze adapter gemakkelijk meenemen, waar u ook
heen gaat. Gebruik de kaartlezer in zakformaat voor het snel delen van content op uw smartphone,
digitale camera of ander apparaat.
De MSDREADU3CA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
Eigenschappen
• Lees en schrijf naar een microSD-kaart met elk voor USB-C of USB-A geschikt hostapparaat
• Verander uw microSD-kaart in een draagbare USB Type-C thumb drive
• Geschikt voor microSD-, microSDHC- en microSDXC-kaarten
• Draag bestanden, foto's met hoge resolutie en video over via USB 3.0 (5 Gbps)
• Gemakkelijk mee te nemen vanwege compact, lichtgewicht design
• Plug & play installatie
• Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Interface

USB 3.0

Bus type

USB 3.0

Aantal stations

1

Schijfinstallatie

Verwijderbaar

Chipsetcode

Realtek - RTL5306e

Maximale
overdrachtsnelheid

5 Gbps

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning

Nee

Max. schijfcapaciteit

Getest tot 64 GB

Type opslagmedium

microSD (Micro Secure Digital)

Prestaties

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)
Schijfaansluitingen

MicroSD

Hostaansluitingen

USB Type-C (24-polig) USB 3.0
USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software
Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

1.6 in [40.0 mm]

Breedte product

0.8 in [20.0 mm]

Hoogte product

0.3 in [8.0 mm]

Gewicht product

0.2 oz [5.0 g]

Package Length

4.0 in [10.2 cm]

Package Width

2.9 in [74.0 mm]

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Height

0.9 in [22.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

0.9 oz [24.7 g]

Meegeleverd

microSD naar USB 3.0 kaartlezeradapter - USB-C en
USB-A

Wat wordt er
meegeleverd

Verkorte handleiding

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

