
Czytnik kart 4 w 1 Orico USB 3.0 (czarny)
Indeks: 141545 Producent: Orico Kod producenta: 6936761873642

Cena: 57.45 zł

Opis

Czytnik kart 4 w 1 Orico USB 3.0 (czarny)
Producent: Orico

Czytnik kart pamięci 4w1 Orico CRS31A-03-BK-B

Teraz jeszcze wygodniej uporządkujesz i prześlesz swoje pliki. Czytnik marki Orico może obsłużyć nawet 4 karty pamięci
jednocześnie i umożliwia błyskawiczną transmisję danych z prędkością do 5 Gbps. System Plug&Play sprawia, że jest
niezwykle prosty w obsłudze. Urządzenie jest też lekkie, przenośne i kompatybilne z większością popularnych sprzętów,
dzięki czemu świetnie sprawdzi się w wielu zastosowaniach.

 

Więcej miejsca na Twoje pliki

Brakuje Ci miejsca na Twoje zdjęcia czy filmy? Z Orico pożegnasz podobne problemy! Czytnik obsługuje karty pamięci o
maksymalnej pojemności aż 2 TB. To wystarczająco dużo, aby zapisać nawet 500 000 zdjęć, 50 000 piosenek lub 1500
filmów DVD. Już nie musisz się martwić, że zabraknie Ci miejsca na najważniejsze pliki!

 

Przesyłaj dane w mgnieniu oka

Masz dość czekania w nieskończoność, aż Twoje pliki zostaną przesłane? Teraz to już przeszłość! Czytnik marki Orico
został wyposażony w zaawansowany chip o wysokiej wydajności oraz interfejs USB3.0, dzięki czemu umożliwia transmisję
danych z prędkością sięgającą nawet 5 Gbps. Jest też wstecznie kompatybilny z USB2.0.

 

Szybki odczyt nawet 4 kart pamięci jednocześnie

Pożegnaj ograniczenia. Już nie musisz czekać, aż pliki z jednej karty zostaną skopiowane, zanim skorzystasz z kolejnej.
Czytnik marki Orico może obsłużyć nawet 4 nośniki pamięci jednocześnie! Urządzenie jest kompatybilne z kartami o
różnych prędkościach i zapewnia optymalne, niezawodne działanie niemal w każdej sytuacji.

 

Plug&Play

Nie trać czasu na skomplikowaną konfigurację urządzeń i pobieranie sterowników. Czytnik marki Orico obsługuje system
Plug&Play, co oznacza, że aby skorzystać z jego funkcjonalności, wystarczy tylko podłączyć go do komputera! Produkt
wspiera również hot-swapping, co jeszcze bardziej ułatwi Ci pracę.

 

Szeroka kompatybilność



Nieważne, jakiego sprzętu używasz - czytnik marki Orico z pewnością Ci się przyda! Urządzenie jest kompatybilne z
popularnymi systemami operacyjnymi takimi jak Windows, Mac OS czy Linux. Obsługuje też większość rodzajów kart
pamięci, na przykład SD, TF, CF czy MS. Nie wymaga przy tym instalacji żadnych sterowników.

 

Możesz mieć go zawsze pod ręką

Chcesz zabrać czytnik do pracy, na wakacje lub w podróż służbową? Żaden problem! Urządzenie jest niesamowicie lekkie i
przenośne. Jego kompaktowy rozmiar sprawia, że nie zajmie zbyt wiele miejsca w plecaku czy torebce. Zostało też
wyposażone w odpowiedni przewód, nie musisz więc pakować dodatkowych kabli.

 

Mnóstwo zastosowań

Czytnik kart pamięci marki Orico sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Profesjonalnie zajmujesz się fotografią? Zyskaj
pewność, że nie zabraknie Ci miejsca na Twoje zdjęcia! W pracy korzystasz z mnóstwa dokumentów? Czytnik pomoże Ci
je uporządkować. Urządzenie przyda Ci się również w podróży - pozwoli Ci wygodnie zapisywać zdjęcia czy filmy.

 

Specyfikacja

 

Producent

Orico

Model

CRS31A-03-BK-B

Materiał

PC + ABS

Długość kabla

30 cm

Chip

RTS5301

Prędkość

Do 5 Gbps (prędkość teoretyczna)

Obsługiwana pojemność

Do 2 TB

Obsługiwane karty

TF, SD, CF, MS

Wymiary

65,5 x 65,5 x 15,9 mm

 



Producent inny

Model CRS31A-03-BK-BP

Kod producenta CRS31A-03-BK-BP

EAN 6936761873642

Obsługiwane karty
pamięci

CompactFlash (CF), Memory Stick (MS), Secure Digital (SD)

Stan Nowy

 

Parametry

Zdjęcia
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