
USB 3.0-minneskortläsare/skrivare för SD- och microSD-kort - USB-C och USB-A

Produkt ID: SDMSDRWU3AC

Denna USB 3.0-minneskortläsare är ett snabbt och enkelt sätt att få åtkomst till och redigera foton 
och videor på dina SD™- och microSD™-kort, var du än är. USB-minneskortläsaren/-skrivaren är 
kompakt och bärbar och kan användas med en bärbar dator, surfplatta, smarttelefon eller stationär 
dator som har en USB-C™- eller USB-A-port.

USB-minneskortläsaren är idealisk för fotografer, videoskapare och andra kreativa proffs eftersom den 
hjälper arbetseffektiviteten. När du är ute på uppdrag för att ta bilder och spela in video på din DSLR- 
eller videokamera kan du använda kortläsaren för att omedelbart granska, dela eller redigera innehåll. 
När du är ute i fält eller reser kan du omedelbart importera dina foton och videor för att nå, bläddra, 
redigera och säkerhetskopiera innehåll till din smarttelefon, surfplatta, bärbara dator eller stationära 
dator med USB Type™ C eller USB-A.

Minneskortläsaren sparar tid när du laddar upp eller redigerar innehåll med höga 
överföringshastigheter genom USB 3.0 (även känd som USB 3.1 Gen 1). Kortläsaren är även 
bakåtkompatibel med USB 2.0 för garanterad kompatibilitet med äldre system.

Minneskortläsaren ger dig enkel läs/skriv-åtkomst till SD- (Secure Digital) och microSD-kort, inklusive 
SDHC™ (Secure Digital High Capacity) och SDXC™-versioner (Secure Digital Extended Capacity) av 
både SD- och microSD-kort.  Kortläsaren är enkel att använda med sin praktiska 
plug-and-play-funktion. En ände ansluts direkt i USB-C-porten på din bärbara dator eller annan enhet 
och den andra änden fungerar med USB-A-enheter. De två portarna för minneskort är hot-swapbara.

Kortläsaren är kompakt och hållbar och en bärbar lösning som enkelt får plats i kameraväskan eller 
datorväskan. Dess mångsidiga design gör så att kortläsaren kan användas med antingen USB-C- eller 
USB-A-enheter. Löstagbara ändlock skyddar kortläsarens ändar när de inte används.

SDMSDRWU3AC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• För över foton, videor eller andra filer från dina SD- och microSD-kort till din USB-C- eller 
USB-A-kapabla surfplatta, bärbara dator eller annan enhet

• Få bättre arbetseffektivitet när du är ute på uppdrag - idealisk för kreativa proffs inklusive 
fotografer, videoskapare och grafiska designers

Funktioner

• USB 3.0 MULTIKORTLÄSARE: Få åtkomst till de mest populära minneskortformaten från en USB-A-, 
USB-C- eller TB3-port på din dator; Fungerar med 1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), 1x 
microSD/TF; Stöd för SD 3.01 och UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5 Gbps)

• BÄRBAR: Kortläsaren är USB-bussdriven och har en USB-C- och USB-A-kontakt på båda sidor med 
skyddskåpor; Kompakt design som liknar ett USB-minne: 73 x 20 x 11 mm; SD-kortplats stöder inte 
skrivskydd för SD-kort

• BRED KOMPATIBILITET: Arbetar med hög kapacitet (SDHC/microSDHC), utökad kapacitet, 
(SDXC/microSDXC); Vid användning med adaptrar (ingår ej) stöder enheten MMC-plus, MMCmobile, 
RS-MMC, MMC micro, miniSD

• LÄTT ATT ANVÄNDA: OS-oberoende som stöder Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS, 
Android; Inbyggd aktivitetslampa; Kompatibel med USB 2.0/1.1/1.0; Perfekt för att spara, redigera 
och överföra innehåll inom videografi, foto, podcasting, YouTube och sociala medier

• SAMTIDIG PLATSÅTKOMST: Minneskortläsare har Dual LUN (Logical Unit Number) som gör det 
möjligt att läsa SD- och MicroSD-kort samtidigt

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)



Antal enheter 2

Chipset-ID Genesys Logic - GL3224

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Maximal 
enhetskapacitet

2 TB

Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

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)

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SD / MMC

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

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö



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

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

Luftfuktighet 50 % till 90 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 2.9 in [7.3 cm]

Produktbredd 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]

Produktvikt 0.5 oz [14.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 2.8 oz [78.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - kortläsare/-skrivare

2 - ändlock

1 - snabbstartsguide

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


