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Leitor de cartões USB compacto
#22914

Leitor de cartões de memória USB compacto para ver e transferir facilmente ficheiros para o seu computador

Características principais
• Leitor de cartões de memória USB compacto
• 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
• Compatível com todos os cartões de memória compactos, como

SD e microSD
• Suporta velocidades de transferência de dados até 480 Gbps

(USB 2.0)

O que está na caixa
• Leitor de cartões USB compacto

Requisitos de sistema
• Windows 10 ou 8
• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Chrome OS
• Porta USB
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GERAL
Installation type External USB type USB-A

Height of main product
(in mm)

70 mm Width of main product
(in mm)

23 mm

Depth of main product
(in mm)

14 mm

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cable length main cable 50 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards MMC, MS, SD Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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