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USB ADAPTER USB - MICROUSB 

 
 
 

 

USB ADAPTER USB - MICROUSB to niezwykle mały adapter USB do microUSB. 
Przejściówka umożliwia podłączenie pamięci flash USB na standardowym złączu do smartfona / tableta z 
systemem Android wyposażonego w gniazdo microUSB OTG. 
Urządzenie cechuje niezwykle  mały rozmiar i trwała, plastikowa obudowa. Interfejs złącza microUSB pozwala 
podłączyć dowolną pamięć flash USB do urządzeń mobilnych z systemem android wyposażonych w port 
microUSB OTG, dzięki czemu bez problemu użytkownik może przenosić pliki z komputera stacjonarnego do 
smartfona/tableta  lub używać pendrive jako pamięci dodatkowej gdy w urządzeniu mobilnym jest jej za mało na 
przechowywanie ulubionych filmów bądź muzyki. 
Dodatkowo użytkownik otrzymuje możliwość pobrania darmowej aplikacji PQI Connect + z Google Play na 
systemy Android, oprogramowanie to prosty menadżer plików który bez skomplikowanych konfiguracji czy 
niepotrzebnych kroków, pozwala na bezpośredni dostęp do zawartości pamięci ułatwiając zarządzanie plikami, 
dzięki czemu możliwe jest szybkie kopiowanie plików pomiędzy pamięcią urządzenia a pendrive. Oprócz tego 
oprogramowanie ułatwia przeglądanie plików multimedialnych, jego główny ekran składa się dodatkowo z trzech 
zakładek których zadaniem jest wyświetlanie plików multimedialnych znajdujących się na pamięci zewnętrznej w 
zależności od ich typu, czyli zdjęcia, muzyka i filmy. Tym sposobem użytkownik łatwiej odszuka pliki które go 
interesują. 
 
Główne cechy 

• Adapter USB do microUSB 

• Wysokiej jakości plastikowa obudowa 

• Hot Swap, Plug&Play 

• Obsługa urządzeń mobilnych z systemem Android 
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Specyfikacja techniczna 

• pojemność: zależy od podłączonej pamięci flash USB 

• interfejs USB 2.0  / microUSB 

• wymiary: 27.15 x 17.11 x 9.11 (mm) 

• waga: 3g 

• dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C ~ 75°C 

• dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0°C ~ 65°C 

• Obsługiwane systemy operacyjne: Android / Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac 10.x 

 
Dla urządzeń mobilnych z systemem Android wymagany jest host microUSB z obsługą OTG 
 
Oprogramowanie 

• PQI Connect + menadżer plików dla pamięci flash 

 

  
  

 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowany opis nie zawiera uchybień lub błędów. Nie 
odpowiadamy również za zmiany wprowadzone przez producentów bez naszej wiedzy. 

 


