Halyx Fast USB-C Hub & Card reader

#24191

Hub USB-C rápido e leitor de cartões

Hub USB de 3 portas compacto em alumínio com leitor de cartões (micro) SD e ligação USB-C

Características principais

• Compacto e fácil de levar contigo
• Corpo em liga de alumínio fundido resistente
• Liga até três dispositivos USB com uma única porta USB-C no
teu portátil ou PC
• Velocidades de transferência de dados rápidas até 5 Gbps com
USB 3.2 Gen 1
• Leitores de cartões SD e micro SD com velocidades de
transferência até 104 MB/s
• Suporta (micro) SD, SDHC e SDXC até 2 TB

O que está na caixa

• Conjunto de hub USB e leitor de cartões

Requisitos de sistema
• Windows 10

• macOS High Sierra (versão 10.13) ou posterior
• Chrome OS
• Porta USB-C
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Halyx Fast USB-C Hub & Card reader
Get up to speed
The Halyx Fast USB-C & Card Reader is capable of transfer
speeds up to 5Gbps, supporting SD and micro-SD cards up to
2TB – ensuring your data gets where it needs to go as quickly
as possible.

Multitasker
Three USB ports enable you to work efficiently and
effectively using whatever devices you need.

Small yet strong
An aluminum housing provides durability, while a compact
design means you can quickly and easily pack up and go
without adding significant weight to your bag.
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Halyx Fast USB-C Hub & Card reader
GERAL
Driver needed

False

Number of USB ports

3

Power switch

False

Height of main product
(in mm)

114 mm

Width of main product
(in mm)

29 mm

Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight

46 g

Weight of main unit

46 g

Storable cable

False

Compatible Consoles

PS4, PS5, Xbox One, Xbox

INPUT
Power source

USB-C

CONNECTIVITY
USB version

3.2 gen 1

Cable length main cable 15 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

Series X
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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