
USB 3.0 Geheugenkaart Reader/Writer voor SD en microSD Kaarten, USB-C en USB-A, 
USB 3.0 SD Card Reader, Compact, 5Gbps, MicroSD USB Adapter

Productcode: SDMSDRWU3AC

Deze USB 3.0 geheugenkaartlezer is een snelle, eenvoudige manier om foto's en video's op uw SD™- 
en microSD™-kaarten te openen en te bewerken, waar u ook heen gaat. Compact en draagbaar is 
deze USB geheugenkaartlezer/-schrijver, en is geschikt voor een laptop, tablet, smartphone of 
desktopcomputer met een USB-C™- of USB-A-poort.

De USB geheugenkaartlezer is ideaal voor fotografen, videografen en andere creatieve professionals 
omdat de efficiency van de werkstroom kan worden verbeterd. Als u foto's en video op uw DSRL- of 
videocamera opneemt, kunt u de kaartlezer direct gebruiken om de content te bekijken, delen of 
bewerken. Als u op locatie werkt of op reis bent, kunt u uw foto's en video's direct importeren naar uw 
USB-Type™ C of USB-A smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer en de content openen, 
doorbladeren en bewerken.

De flash-geheugenkaartlezer bespaart u tijd bij het offloaden of bewerken van content, met hoge 
bestandoverdrachtsnelheden via USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1). De kaartlezer is ook 
neerwaarts compatibel met USB 2.0, en daarmee gegarandeerd compatibel met oudere systemen.

Deze geheugenkaartlezer biedt u snelle lees-/schrijftoegang tot SD- (Secure Digital) en 
microSD-kaarten, inclusief SDHC™ (Secure Digital High Capacity) en SDXC™ (Secure Digital Extended 
Capacity) versies van zowel SD- als microSD-kaarten.  De kaartlezer is eenvoudig te gebruiken 
dankzij de gemakkelijke plug & play functie. Het ene uiteinde kan direct in de USB-C poort van uw 
laptop of ander apparaat worden gestoken, terwijl het andere uiteinde voor USB-A apparaten geschikt 
is. De twee geheugenkaartsleuven zijn hot swappable.

De kaartlezer is compact en duurzaam en biedt zo een draagbare oplossing en kan netjes in uw 
cameratas of laptoptas worden opgeborgen. Door zijn veelzijdige design kan de kaartlezer met zowel 
USB-C als USB-A apparaten worden gebruikt. Als u de kaartlezer niet gebruikt worden de USB 
connectoren beschermt door einddoppen.



De SDMSDRWU3AC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Kopieer foto's, video's of andere bestanden van uw SD- en microSD- kaarten naar uw met USB-C of 
USB-A uitgevoerde tablet, laptop of ander apparaat

• Werk efficiënter wanneer u op locatie werkt - ideaal voor creatieve professionals waaronder 
fotografen, videografen en grafische ontwerpers

Eigenschappen

• USB 3.0 MULTI-CARD READER: Toegang tot de meest populaire flash-kaartformaten vanaf een 
USB-A, USB-C of TB3-poort op uw computer; Bevat 1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), 1x 
microSD/TF; Ondersteunt SD 3.01 & UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)

• DRAAGBAAR: De cardreader wordt gevoed via de USB-bus en heeft aan beide kanten een USB-C- en 
USB-A-connector met beschermkappen. Het compact ontwerp is vergelijkbaar met een 
USB-flashstation: 73 x 20 x 11 mm. Het SD-slot biedt geen ondersteuning voor schrijfbeveiliging van 
SD-kaarten

• BREDE COMPATIBILITEIT: Werkt met hoge capaciteit (SDHC/microSDHC), uitgebreide capaciteit 
(SDXC/microSDXC). In combinatie met adapters (niet meegeleverd) ondersteunt het apparaat 
MMC-plus, MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: OS onafhankelijk met ondersteuning voor Windows, macOS, Linux, Chrome 
OS, iPad OS, Android; Ingebouwde Activiteit LED; USB 2.0/1.1/1.0 compatibel. Ideaal voor het 
opslaan, bewerken & overbrengen van content in videografie, fotografie, podcasting, YouTube & social 
media

• GELIJKTIJDIGE TOEGANG TOT DE SLOTS: Geheugenkaartlezer met Dual LUN (Logical Unit Number) 
waardoor SD- en MicroSD-kaarten tegelijkertijd kunnen worden gelezen



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Aantal stations 2

Chipsetcode Genesys Logic - GL3224

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Max. schijfcapaciteit 2 TB

Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSD (Micro Secure Digital)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - SD / MMC

1 - MicroSD

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

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

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB



Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 75°C (32°F to 167°F)

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

Vochtigheid 50% tot 90% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 2.9 in [7.3 cm]

Breedte product 0.8 in [2.0 cm]

Hoogte product 0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product 0.5 oz [14.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.8 oz [78.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - kaartlezer/-schrijver

2 - einddoppen

1 - verkorte handleiding

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


