
USB 3.0 kaartlezer / schrijver voor CFast 2.0 kaart
- cf card reader
Product ID: CFASTRWU3

Download, bekijk en back-up foto's en video's snel op uw CFast™ geheugenkaarten, met deze CFast
kaartlezer/-schrijver. Offload of back-up bestanden waar u ook bent, als u op pad gaat of weer terug in de
studio.

Hoogwaardige toegang tot bestanden

Profiteer van de hoge snelheid van USB 3.0 (5 Gbps) wanneer u high-resolution foto's en volledig HD-
video's downloadt vanaf uw DSLR camera of camcorder naar uw laptop, tablet of desktopcomputer.
Bespaar elke dag waardevolle tijd en verbeter de efficiency van uw werkstroom bij het openen,
overdragen en back-uppen van bestanden naar een computer.  

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Compact design voor eenvoudige mobiliteit

Gebruik de kaartlezer/-schrijver overal waar u gaat om snel toegang te krijgen tot uw foto's en video's.
Dankzij een compact, lichtgewicht design en geïntegreerde kabel is de kaartlezer klein genoeg voor
mobiel gebruik, en voor gebruik met een computer op een vaste locatie. Deze card reader past
gemakkelijk in een draagtas en kan dus snel vanaf de studio mee op pad worden genomen. De kaartlezer
heeft ook USB-busvoeding, waardoor geen externe voeding vereist is.

De kaartlezer/-schrijver heeft een duurzame, solide constructie om belastingen tijdens reizen te
weerstaan. De geïntegreerde kabel betekent dat u een kabel minder hoeft mee te nemen.

Gemakkelijke toegang tot CFast opslag

De kaartlezer/-schrijver is ideaal voor fotografen en videografen, is ontworpen voor gebruiksgemak en
met de plug & play-functie voor CFast 2.0 geheugenkaarten kunt u dagelijks tijd besparen en efficiënter
werken. Om uw productiviteit te verhogen, hebt u tegelijkertijd toegang tot meerdere CFast 2.0 of 1.0
kaarten met behulp van meerdere adapterkabels.

De installatie is eenvoudig. De CFast kaartlezer/-schrijver heeft geen extra stuurprogramma's of software
nodig, en is compatibel met de meeste besturingssystemen inclusief Windows, Mac en Linux.

De CFASTRWU3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Download en back-up high-resolution foto's en volledig HD-video's
vanaf uw DSLR- of videocamera naar uw laptop, tablet of
desktopcomputer

• Ideaal voor creatieve professionals, waaronder fotografen en
videografen

Eigenschappen

• Download en back-up foto's en video snel vanaf uw CFast 2.0
kaarten naar dit apparaat, met dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps
over USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)

• Gemakkelijk mee te nemen met compact, lichtgewicht design en
geïntegreerde kabel

• Kaartlezer/-schrijver ondersteunt CFast 2.0 en 1.0 geheugenkaarten
• Hot-swap en plug & play
• Geen extra software of accessoires vereist
• Krijg tegelijkertijd toegang tot meerdere CFast 2.0 geheugenkaarten

met behulp van meerdere adapterkabels
• Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 1

Bus type USB 3.0

Chipsetcode ASMedia - ASM1153E

Interface USB 3.0

Schijftype CFast 2.0, 1.0

Prestaties 4Kn Support Ja

Hot-swappable Ja

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

MTBF 1,159,305 uren

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

CFast 2.0 (6 Gbps)

Type opslagmedium CFast 2.0 / 1.0

UASP ondersteuning Ja

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Schijfaansluitingen 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit (permanent brandend voor
koppeling; knipperend voor activiteit)

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Vochtigheid 40%-50% RV

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 58 mm [2.3 in]

Gewicht product 37.3 g [1.3 oz]

Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]

Kleur Zilver

Lengte product 24.6 cm [9.7 in]

Type behuizing Aluminium

Verpakkingsinformatie Package Height 30 mm [1.2 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]
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Package Width 19.8 cm [7.8 in]

Verzendgewicht (verpakt) 55 g [1.9 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 kaartlezer/-schrijver

1 - verkorte handleiding

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