
microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A

Produkt ID: MSDREADU3CA

Här är ett snabbt och enkelt sätt att nå data på ditt microSD™-kort.  Med denna kompakta 
kortläsaradapter kan du ansluta ett microSD-kort till datorns USB-C™- eller USB-A-port, så att du 
snabbt kan ladda upp filer och data som du sparat på dina bärbara enheter.

Nu kan du enkelt föra över filer från dina smarttelefoner eller digitalkameror till datorn, eller använda 
ditt microSD-kort som ett USB-minne.

Ladda snabbt upp data från ditt microSD-kort till datorn. Denna USB 3.0-kortläsare ger dig snabb och 
enkel åtkomst till filer från smarttelefoner, digitalkameror, videokameror och andra enheter som 
använder ett microSD-kort. Det är den idealiska lösningen för snabb överföring av video i HD, 
högupplösta foton och andra filer till din dator med USB 3.0-dataöverföringshastigheter på upp till 5 
Gbps. Adaptern är även bakåtkompatibel med USB 2.0, 1.x.

Kortläsaradaptern fungerar med microSD- (Secure Digital), microSDHC™- (Secure Digital High 
Capacity) och Micro-SDXC™-kort (Secure Digital eXtended Capacity).

MicroSD-kortläsaradapterns unika design har både USB-C- och USB-A-gränssnitt för mångsidig 
användning med bärbara datorer, stationära datorer eller andra värdenheter med en USB-C- eller 
USB-A-port.  Du kan dessutom använda micro SD-kortet som ett USB-minne med USB Type-C™- och 
USB Type-A-värd.

Den kompakta och lätta designen gör det enkelt att ta med sig adaptern var man än går. Använd 
kortläsaren i fickstorlek för att snabbt dela innehåll från din smarttelefon, digitalkamera eller annan 
enhet.

MSDREADU3CA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

Funktioner

• Läs och skriv till ett microSD-kort med hjälp av en USB-C- eller USB-A-kapabel värdenhet

• Gör om ditt microSD-kort till ett bärbart USB Type-C-minne

• Fungerar med microSD-, microSDHC- och microSDXC-kort

• För över filer, högupplösta bilder och video med USB 3.0 (5 Gbps)

• Kompakt och lätt design för enkel bärbarhet

• Plug-and-play-installation

• Bakåtkompatibel med USB 2.0, 1.x

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetsinstallation Löstagbar

Chipset-ID Realtek - RTL5306e

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps



Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Nej

Maximal 
enhetskapacitet

Testat upp till 64 GB

Minnesmediatyp microSD (Micro Secure Digital)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - MicroSD

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

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5% ~ 90% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 1.6 in [40.0 mm]

Produktbredd 0.8 in [20.0 mm]

Produkthöjd 0.3 in [0.8 cm]



Produktvikt 0.2 oz [5.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.0 in [10.2 cm]

Package Width 2.9 in [74.0 mm]

Package Height 0.9 in [22.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.9 oz [24.7 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och 
USB-A

1 - Snabbinstallationsguide

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


