
USB 3.0 kaartlezer/-schrijver voor microSD-kaarten - USB-C

StarTech ID: MSDREADU3C

Met deze kaartlezer/-schrijver kunt u snel en gemakkelijk foto's en video's tussen uw microSD™ geheugenkaart
en uw laptop, tablet, smartphone of andere USB-C™ apparaten kopiëren. Zo kunt u de data op uw microSD-
kaart gemakkelijk meenemen waar u ook heen gaat, dankzij het compacte, draagbare design. 

Snelle dataoverdracht van en naar uw microSD-kaart

Kopieer snel data van uw microSD-kaart zodat u uw werk direct kunt bekijken, beluisteren en evalueren of uw
ervaringen opnieuw kunt afspelen.

Het is de ideale oplossing voor de overdracht van high-definition video's, high-resolution foto's, muziek en
andere databestanden van uw video- en audio-opnameapparaat, digitale camera en andere draagbare
apparaten naar uw met USB Type-C™ uitgevoerde smartphone, tablet of laptop.

Dankzij USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) biedt de kaartlezer/-schrijver dataoverdrachtsnelheden tot 5
Gbps. De adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 USB-C poorten en neerwaarts compatibel met USB
2.0, 1.x apparaten.

De perfecte reisgezel

Dankzij de compacte vormfactor kunt u de kaartlezer gemakkelijk meenemen overal waar u heen gaat, en snel
content delen vanaf uw digitale camera of ander apparaat. Het unieke design biedt u de mogelijkheid uw
microSD-kaart in een draagbare thumbdrive te veranderen, die compatibel is met de nieuwste smartphones,
tablets, laptops en andere met USB Type-C uitgevoerde apparaten.

Deze card reader wordt geleverd met een hoes die perfect over de sleuf past zodat uw microSD-kaart wordt
beschermd als hij niet wordt gebruikt.

Gemakkelijk te gebruiken

www.startech.com
1 800 265 1844



De USB 3.0 kaartlezer/-schrijver is altijd reisklaar en is onafhankelijk van het besturingssysteem, zodat u geen
extra stuurprogramma's of software hoeft te installeren. Deze cardreader wordt ook via USB gevoed en heeft
dus geen extra voedingsbron nodig.

De MSDREADU3C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.

Applications

Kopieer snel video's, foto's, muziek en andere bestanden van een microSD-kaart naar uw met USB-C
uitgevoerde smartphone, tablet of laptop - ideaal voor creatieve professionals en fotofans
Gebruik uw microSD-kaart als een USB-C flashdrive

Features

Verplaats foto's, video's, muziek en andere bestanden van uw microSD-kaart naar uw met USB-C
uitgevoerde tablet, laptop of smartphone
Duurzame aluminiumbehuizing biedt veilige opslag voor uw microSD-kaart wanneer deze niet wordt
gebruikt
Ondersteunt USB 3.0 met dataoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps
Verander uw microSD-kaart in een draagbare thumbdrive die compatibel is met apparaten die met USB-
C zijn uitgevoerd
Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poorten
Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x
Stroomvoorziening via USB- of Micro-B
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3224
Interface USB 3.0
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Max. schijfcapaciteit Getest tot 64 GB
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type opslagmedium Micro-SD (Micro Secure Digital)
Type opslagmedium Micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Type opslagmedium Micro-SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
UASP ondersteuning Nee
Hostaansluitingen 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Contact
Schijfaansluitingen 1 - MicroSD
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Breedte product 0.9 in [22 mm]
Gewicht product 0.1 oz [3 g]
Hoogte product 0.3 in [7.4 mm]
Kleur Zwart
Lengte product 1.1 in [28.8 mm]
Type behuizing Aluminum en kunststof
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 oz [40 g]
Meegeleverd 1 - USB 3.0 kaartlezer/-schrijver voor microSD-kaarten - USB-C
Meegeleverd 1 - verkorte handleiding
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Certifications, Reports and Compatibility
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