Nanga USB 3.1 Card Reader

#21935

Leitor de cartões compacto USB 3.2 Gen 1

Leitor de cartões de memória (USB 3.2) rápido e totalmente compatível para ver e transferir rapidamente ficheiros

Características principais

• Leitor de cartões USB 3.2 rápido de design elegante em preto
com tampa de proteção
• Desempenho super-rápido com velocidades de transferência de
dados até 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
• Veja e transfira facilmente ficheiros a partir do telemóvel ou da
câmara para o seu computador
• Design de bolso robusto para transportar consigo com
confiança para onde quer que vá
• Totalmente compatível com todos os cartões de memória
compactos, como SD, M2 e microSD

O que está na caixa

• Leitor de cartões USB 3.2

Requisitos de sistema
• Porta USB

• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Nanga USB 3.1 Card Reader
File master
Easily view and transfer files from your phone or camera to
your computer – just plug in and get to work.

Pick a card, any card
Full compatibility with M2, MS, Micro-SD, and SD cards mean
you have plenty of options for file storage.

Pack it and go
A compact design lets you pack the card reader and go,
without adding significant weight to your bag – or pocket.
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Nanga USB 3.1 Card Reader
GERAL
USB type

USB-A

COMPATIBILITY
Supports SDHC/SDXC?

True

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible cards

M2, MS, SD, micro-SD

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

INPUT
Power source

USB

INSTALLATION
Installation type

External

CONNECTIVITY
USB version

3.1

SIZE & WEIGHT
Weight of main unit

15 g

Depth of main product
(in mm)

13 mm

Width of main product
(in mm)

24 mm

Height of main product
(in mm)

70 mm
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