
 

 

 

LEITOR MULTICARTÕES USB 3.0/2.0, 

4-PORTA 

 

Manual 

85240 (USB 3.0) • 85241 (USB 2.0) 



Modelo N.º: 85240 

Descrição: Leitor de cartões USB 3.0 

Saída: 4 slots  

 

Conteúdo da embalagem 

 Um leitor de cartões USB 3.0 

 Um manual do utilizador 

 

Características:  

 Suporta os seguintes cartões: 
MS-PRO-DUO/MS-MG/MS-PRO-MG/MS-ROW/SD/SDHC/MMC/Micro-SD
/T-flash/CF 

 Número de portas: 4 (saída)  

 Velocidade de transferência: 5 GB (USB 3.0/HS), 480 Mbps (USB 2.0/HS), 
12 Mbps (USB 1.1/FS) 

 Com correia, design simples e portátil 

 Com cabo embutido de 7 cm para uma utilização cómoda e flexível 

 

Requisitos do sistema: 

Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10; MAC OS 9.0 ou versão superior 

 

Nota: Não retire o(s) cartão(ões) de memória inserido(s) durante a 
transmissão de dados entre o computador e o leitor de cartões. Poderá dar 
origem a uma falha do computador ou à perda de dados valiosos. 

 

Slots de memória 

Este leitor de cartões inclui 4 slots para diferentes tipos de cartão de memória. 
Insira os cartões multimédia nas slots corretas. Não tente forçar a entrada do 
cartão virado ao contrário. A inserção de um cartão na slot errada ou na 
direção errada pode danificar o cartão de memória e a slot de cartões.  



Modelo N.º: 85241 

Descrição: Leitor de cartões USB 2.0 

Saída: 4 slots  

 

Conteúdo da embalagem 

 Um leitor de cartões USB 2.0 

 Um manual do utilizador 

 

Características:  

 Suporta os seguintes cartões: 
MS-PRO-DUO/MS-MG/MS-PRO-MG/MS-ROW/SD/SDHC/MMC/Micro-S
D/T-flash/CF 2. 

 Número de portas: 4 (saída)  

 Velocidade de transferência: 480 Mbps (USB 2.0/HS), 12 Mbps (USB 
1.1/FS), 1,5 Mbps (USB 1.1/LS)  

 Com correia, design simples e portátil 

 Com cabo embutido de 7 cm para uma utilização cómoda e flexível 

 

Requisitos do sistema: 

Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10; MAC OS 9.0 ou versão superior 

 

Nota: Não retire o(s) cartão(ões) de memória inserido(s) durante a 
transmissão de dados entre o computador e o leitor de cartões. Poderá dar 
origem a uma falha do computador ou à perda de dados valiosos. 

 

Slots de memória 

Este leitor de cartões inclui 4 slots para diferentes tipos de cartão de memória. 
Insira os cartões multimédia nas slots corretas. Não tente forçar a entrada do 
cartão virado ao contrário. A inserção de um cartão na slot errada ou na 
direção errada pode danificar o cartão de memória e a slot de cartões. 


