Stello Mini Card Reader

#17682

Leitor de cartões

Leitor de cartões de memória de alta velocidade com design muito compacto, fácil de levar consigo para todo o lado.
Suporta todos os tipos mais conhecidos de cartões de memória compactos, desde cartões de telemóvel e câmaras
digitais

Características principais

• Leitor de cartões de memória de alta velocidade com design
muito compacto, fácil de levar consigo para todo o lado
• Suporta todos os tipos mais conhecidos de cartões de memória
compactos, desde cartões de telemóvel, câmaras digitais e a
última geração de cartões SDXC
• Inclui cabo USB curto que pode ser encaixado no leitor de
cartões: ocupa muito pouco espaço na mala do seu computador
portátil
• A tecnologia USB 2.0 de alta velocidade assegura um rápido
acesso a ficheiros e uma transferência igualmente rápida dos
mesmos
• Basta ligar e iniciá-lo, não é necessário instalar controladores
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Stello Mini Card Reader
GERAL
USB type

USB-A

Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

79 mm

Depth of main product
(in mm)

24 mm

INPUT
Power source

USB

CONNECTIVITY
USB version

2.0

Cable length main cable 5 cm

M2, MS, SD, micro-SD

Compatible Software
Platforms

COMPATIBILITY
Compatible cards
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Mac OS, Windows
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