16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB*

SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0
O pendrive para o seu smartphone Android™
Destaques

O SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 facilita a transferência de conteúdo

• Transfira facilmente conteúdo entre

do seu telefone para o seu computador. Com o conector micro-USB

computadores e dispositivos Android™
equipados com OTG
• Design retrátil com conectores microUSB e USB 3.0
• Armazenamento instantâneo de até

em uma extremidade e um conector USB 3.0 na outra, a unidade
permite que você mova conteúdo facilmente entre todos os seus
dispositivos – do seu smartphone ou tablet Android™ para o seu

128 GB* para smartphones e tablets

laptop, PC ou Mac1. A unidade flash para seus dispositivos Android

Android™

inclui o aplicativo SanDisk Memory Zone (disponível na Google Play™)

• Velocidades super-rápidas de
transferência de até 150 mb/s da

para fazer backup automaticamente e gerenciar arquivos e mídia de

unidade para o computador*

forma fácil.

• Aplicativo SanDisk® Memory Zone
(disponível na Google Play™) permite
gerenciar arquivos facilmente no seu
smartphone ou tablet2

SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0
Especificações
Garantia

5 anos de garantia limitada4 (EUA)
5 anos de garantia4 (outros países)

Compatibilidade

Compatível com a maior parte dos dispositivos AndroidTM1
•	
Requer dispositivo host compatível com On The Go (OTG).
Acesse www.sandisk.com/dualdrive para obter uma lista de
dispositivos compatíveis
• C
 ompatível com computadores PC e Mac:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Mac OS 10.6+

Para mais informações, acesse
www.sandisk.com.br

Na SanDisk®, estamos expandindo as possibilidades
de armazenamento de dados. Há mais de 25 anos,
as ideias da SanDisk ajudam a transformar o setor,
fornecendo soluções de armazenamento da próxima
geração para consumidores e empresas de todo o
mundo.
Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | EUA
Western Digital Technologies, Inc. é o vendedor
autorizado e licenciado de produtos SanDisk® nas
Américas.

* (32 GB-128 GB) Velocidades de leitura da unidade para o computador de até 150 MB/s. (apenas 16 GB) Velocidades de leitura da unidade para o
computador de até 130 MB/s. As velocidades de gravação são menores e variam de acordo com a capacidade da unidade. Requer porta USB 3.0.
Com base em testes internos; o desempenho pode ser menor, dependendo do dispositivo host. 1 MB = 1.000.000 de bytes.
** 1 GB = 1.000.000.000 de bytes. O armazenamento real para o usuário é menor.
1
Requer dispositivo com suporte a On-The-Go (OTG). Acesse www.sandisk.com/dualdrive para obter uma lista de dispositivos compatíveis.
2
Requer download e instalação.
3
	Com base em transferência de vídeo MPEG-4 de 1,2 GB com dispositivo host USB 3.0. Os resultados podem variar em função do dispositivo host, dos
atributos de arquivo e outros fatores.
4
Consulte www.sandisk.com/wug
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