Czytnik kart pamięci SD/microSD USB
3.0 UGREEN CM104 (Biały)
Indeks: 51904 Producent: Ugreen Kod producenta: 6957303847532

Cena: 30.96 zł

Opis

Czytnik kart pamięci SD/microSD USB 3.0 UGREEN
CM104 (Biały)
Producent: UGREEN

Czytnik kart pamięci UGREEN CM104 - ułatw sobie życie
Praktyczny czytnik kart pamięci UGREEN CM104 może ułatwić Ci życie na wiele sposobów. Obsługuje
zarówno karty SD, jak i microSD, a dzięki złączu USB 3.0 jest kompatybilny z wieloma urządzeniami.
Prędkość transmisji do 5 GB/s sprawia, że błyskawicznie przeniesiesz swoje pliki i zaoszczędzisz czas.

Kompatybilny z Twoimi urządzeniami
Czytnik charakteryzuje się wyjątkową uniwersalnością. Jest kompatybilny z najpopularniejszymi systemami
operacyjnymi - Windows, Mac OS oraz Linux. To sprawia, że niezależnie od tego, jakiego sprzętu używasz,
możesz bez problemu skorzystać z możliwości oferowanych przez UGREEN CM104.

Zaawansowana technologia
Urządzenie zostało wyposażone w zaawansowany chip GL3224. Dzięki niemu CM104 nie tylko błyskawicznie
odczytuje i zapisuje dane, ale też obsługuje karty pamięci o pojemności do nawet 256 GB. Twoje możliwości
będą więc niemal nieograniczone!

Błyskawicznie kopiuj dane

Zastosowanie USB 3.0 zapewnia nie tylko kompatybilność czytnika z komputerami i laptopami, ale też
niezwykle szybką transmisję plików. Jej prędkość może dochodzić nawet 5 GB/s. To oznacza, że w
sprzyjających warunkach 1 GB danych przeniesiesz na wybrane urządzenie w zaledwie 10 sekund!

Zabierz go wszędzie, gdzie chcesz
Tym, co jeszcze wyróżnia czytnik, jest jego kompaktowy rozmiar, dzięki któremu możesz mieć go zawsze
pod ręką. Z łatwością spakujesz go do torby lub plecaka, a nawet włożysz do kieszeni. To lekkie i przenośne
urządzenie zostało też zaprojektowane w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko jego zgubienia - przymocuj do
niego na przykład smycz i nie obawiaj się, że go stracisz!

Specyfikacja
Producent
UGREEN
Nazwa
USB 3.0 to TF + SD Dual Card Reader
Model
CM104
Złącze
USB 3.0
Kolor
Biały
Materiał
ABS
Kompatybilność
Karty SD, karty microSD
Prędkość transmisji
do 5 GB/s
Chip
GL3224
Obsługiwana pojemność
do 256 GB

Parametry
Model

CM104

Producent

Ugreen

Kod producenta

40753

EAN

6957303847532

Obsługiwane karty Micro Secure Digital (micro SD), Secure Digital (SD)
pamięci
Stan

Nowy

