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Leitor de cartões USB rápido em alumínio
#24136

Leitor de cartões USB rápido em alumínio compacto com conetor USB-C para utilizares com cartões (micro) SD

Características principais
• Compacto e fácil de levar contigo
• Corpo em liga de alumínio fundido resistente
• USB 3.2 de 1.ª geração rápido com conetor USB-C
• Velocidades de transferência até 104 MB/s com cartões UHS-I

compatíveis
• Suporta (micro) SD, SDHC e SDXC até 2 TB
• O cabo curto irá manter a tua secretária organizada

O que está na caixa
• Leitor de cartões

Requisitos de sistema
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Porta USB-C
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Got your back
The Dalyx Fast USB-C card reader easily backs up your videos
and photos from both SD and Micro-SD cards – so you can be
sure your data, work, or memories are safe.

Life in the fast lane
Using compatible USH-I cards, enjoy a fast USB-C 3.2
connection to copy your data with transfer speeds of up to
104 MB/s.

Ready to go
Compact and durable with an aluminium housing and
space-saving design – just toss the Dalyx in your bag and be
on your way.
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GERAL
Installation type External USB type USB-C

Height of main product
(in mm)

44 mm Width of main product
(in mm)

34 mm

Depth of main product
(in mm)

14 mm Total weight 20 g

Weight of main unit 20 g

COMPATIBILITY
Supports SDHC/SDXC? True Bus type UHS-I

SD card compatibility SD SD capacity
compatibility

SDXC

Compatible cards SD, micro-SD Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

INPUT
Power source USB-C

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1 Cable length main cable 8 cm
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