3-poorts hi-speed USB 2.0-hub met 15-in-1
medialezer/schrijver
Het beste van twee technologieën verenigd in
één apparaat!

Beschrijving:
De 3-poorts hi-speed USB 2.0-hub met 15-in-1 medialezer/schrijver is een complete
connectiviteitsoplossing voor op uw bureau Dit apparaatje stelt u in staat bestanden,
afbeeldingen en muziek te verslepen van uw PDA, handheld, mp3-speler, digitale camera of
een ander apparaat naar uw computer. U kunt bestanden bewerken en opslaan met
overdrachtsnelheden tot 480 Mbps. Dat is 40 maal sneller dan bij USB 1.1 het geval is. U
kunt bestanden van ene mediakaart naar de andere verplaatsen of bestanden van vier
mediakaarten tegelijk verplaatsen
Dit leuke nieuwe product stelt u in staat met vrijwel alle media te werken. Het is voorzien van
vier speciale sleuven voor alle gangbare soorten media, waaronder: xD Picture Card,
CompactFlash® I, CompactFlash® II, SmartMediaTM,Secure Digital, Mini Secure Digital
(Mini SD)**, MultiMediaCard, RSMMC**,IBM® MicrodriveTM, Memory Stick®, Memory Stick
DuoTM**, Memory Stick ProTM, Memory Stick Pro DuoTM**, Memory Stick MagicGateTM*,
and Memory Stick MagicGate DuoTM *, **.
De ingebouwde 2.0-hub stelt u in staat drie extra USB 2.0 -apparaten aan te sluiten op uw
computer.
*alleen in niet-beveiligde modus
**Gebruik van de bij de mediakaart geleverde adapter vereist

Voordelen:
l

Downloadt foto's, muziek en bestanden tot 40 keer sneller dan bij USB 1.1

l

Biedt de mogelijkheid gelijktijdig van verschillende kaarten gegevens over te zetten

l

Stelt u in staat tot drie USB 2.0- of USB 1.1-apparaten op uw computer aan te sluiten

l

Is eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij Plug -and-Play- en hot-swap -functionaliteit

Maakt gebruik van ”Quad TT”-technologie die elke gebruikte poort van de volle bandbreedte
van 12 Mbps verzekert, wat van belang is voor apparaten als videoapparaten en luidsprekers die
de volle bandbreedte nodig hebben om te kunnen werken.
l

l

Wordt geleverd met levenslange garantie van Belkin en gratis technische ondersteuning

Inclusief revolutionaire fotobewerkingssoftware van Ulead(r) (DVD PictureShow ™
PhotoExplorer™)
l

l

3-poorts hi -speed USB 2.0 15 -in-1 medialezer/schrijver

l

Voedingsadapter

l

Installatie -cd

l

Handleiding

l

Hi-speed USB 2.0 -kabel
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