
USB 3.0 Flash geheugen multi kaartlezer/schrijver
met USB-C - SD, microSD, CompactFlash
Product ID: FCREADU3C

Ideaal voor creatieve professionals, bespaart deze multikaartlezer/-schrijver u tijd en zorgt ervoor dat u
efficiënter kunt werken met vele verschillende flashmedia, omdat u bestanden sneller kunt overdragen en
back-uppen. Deze kaartlezer ondersteunt SD™- (Secure Digital), microSD™- en CompactFlash®-kaarten
en wordt aangesloten op de USB-C™ poort van uw tablet, smartphone, laptop of desktop.

Snelle dataoverdracht voor een efficiëntere werkstroom

Met de multikaartlezer kunt u eenvoudig foto's, video's en andere bestanden kopiëren die u op
geheugenkaarten hebt opgeslagen, en kunt d.m.v. USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) profiteren
van hoge overdrachtssnelheden tot 5 Gbps. De kaartlezer verhoogt de werkstroomefficiency voor
creatieve professionals zoals fotografen en videografen. De kaartlezer verhoogt ook uw productiviteit
omdat het tijd bespaart bij het verplaatsen van onbewerkte beelden of het bewerken van video en foto's
en het back-uppen van bestanden.
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De kaartlezer is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0, en dus gegarandeerd compatibel met oudere
systemen.

Ondersteunt een breed scala aan flashmedia voor flexibel gebruik

De multikaartlezer biedt u de flexibiliteit en het gemak van toegang tot meerdere soorten
geheugenkaarten. U kunt bijna elk formaat flashmediakaart lezen en schrijven vanaf uw digitale camera's
of videocamera's, met ondersteuning van SD, SDHC™- (Secure Digital High Capacity), SDXC™- (Secure
Digital Extended Capacity), microSD- en CompactFlash-kaarten. U kunt eenvoudig bestanden bekijken of
data back-uppen en archiveren van uw smartphone, tablet, laptop of elk ander voor USB Type-C uitgerust
apparaat. De drie geheugenkaartsleuven voor SD-, microSD- en CompactFlash-kaarten zijn allemaal hot
swappable, voor nog meer flexibiliteit.

Mobiel gemak

De kaartlezer is een draagbare oplossing voor toegang tot vele verschillende geheugenkaarten, waar u
ook heen gaat. Dankzij de kleine vormfactor past deze kaartlezer gemakkelijk in uw broekzak, rugzak,
aktetas of laptoptas. Met de geïntegreerde USB Type-C kabel kunt u snel verbinding maken met een
computer of snel weer opbergen wanneer u klaar bent, zonder een extra kabel te hoeven meenemen. De
kaartlezer wordt direct door de USB-poort gevoed en ondersteunt plug-and-play installatie, zonder dat
stuurprogramma's of software moeten worden geïnstalleerd.

De FCREADU3C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

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

• Werk efficiënter met diverse geheugenkaarten - ideaal voor creatieve
professionals waaronder fotografen, videografen en grafische
ontwerpers

Eigenschappen

• Kopieer foto's, video's, muziek en andere bestanden van uw
geheugenkaart naar uw met USB-C uitgevoerde tablet, laptop,
smartphone of desktopcomputer, en omgekeerd

• Multikaartlezer en -schrijver ondersteunt Secure Digital-, microSD-
en CompactFlash-kaarten

• Ondersteunt USB 3.0 met dataoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps
(USB-gevoed)

• Thunderbolt 3 USB-C poort compatibel
• Compact, draagbaar design met stijlvolle behuizing van geborsteld

aluminium
• Achterwaarts compatibel met USB 2.0
• Geen installatie van drivers of software nodig
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Warranty 2 Years

Hardware Bus type USB 3.0

Chipsetcode Realtek - RTS5309

Interface USB 3.0

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

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)

CF (Compact Flash I Card)

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Contact

Schijfaansluitingen 1 - microSD

1 - SD / MMC

1 - CompactFlash (50-pins) slot

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

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

Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 64 mm [2.5 in]

Gewicht product 67 g [2.4 oz]

Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]

Kabellengte 20 cm [7.9 in]

Kleur Silver & Black

Lengte product 68 mm [2.7 in]

Type behuizing Aluminium en kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 31 mm [1.2 in]
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Package Length 10.4 cm [4.1 in]

Package Width 12.9 cm [5.1 in]

Verzendgewicht (verpakt) 104 g [3.7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - multikaartlezer en -schrijver

1 - verkorte handleiding

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