Delock Externí skříň pro mSATA SSD s připojením na Multiport
USB 3.0 + eSATAp
Popis
Tato malá hliníková skříň od Delocku umožňuje instalaci
mSATA SSD a poskytuje až 4 různé možnosti připojení
díky speciálnímu rozhraní Multiport USB 3.0 + eSATAp.
Multiport je kombinací eSATA a USB 3.0 rozhraní, který
podporuje rychlý přenos dat a napětí až do 5 V. Pro
přídavné napětí, pokud připojujete přes rozhraní eSATA,
použijte další napájecí kabel, který je součástí balení.
Možnosti připojení:
1. USB 3.0 (napájení přes USB)
2. USB 2.0 (napájení přes USB)
3. eSATAp (napájení přes eSATA kombo-připojení
eSATA+USB - eSATA pro data a
USB pro napájení)
4. eSATA (eSATA pro data a napájení přes USB napájecí
kabel, který je součástí dodávky)
Specifikace
• Konektor:
externí:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s samice
1 x DC pro napájení přes připojení přes eSATA
interní:
1 x mSATA slot (half size / full size)
• Pro mSATA paměť 1.5 Gb/s, 3 Gb/s a 6 Gb/s SSD o velikosti half size nebo full size
• Datová rychlost přenosu:
USB 3.0 až do 5 Gb/s
USB 2.0 až do 480 Mb/s
eSATA až do 6 Gb/s
• Skříň s plnohodnotným-PCB
• LED indikující napájení
• Rozměry (DxŠxV): cca. 82,5 x 60 x 12 mm
• Hot Swap, Plug & Play

Číslo produktu 42508
EAN: 4043619425082
Země původu: Taiwan, Republic of
China
Balení: Kartonová krabice

Specifikace napájecího konektoru
• 5 V, zem vně, plus uvnitř
• Rozměry:
vnitřní: ø cca. 1,3 mm
venkovní: ø cca. 3,5 mm
délka: cca. 9,5 mm
• Volitelný napájecí zdroj: Navilock 41337
Systémové požadavky
• Windows Vista/7/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Mint, Mac OS 10.8.2
• PC nebo notebook s
1. s volným USB 3.0 portem
2. nebo volným USB 2.0 portem
3. nebo volným eSATAp portem
4. nebo volným eSATA portem a volným USB portem pro napájení
Obsah balení
• Externí skříň mSATA
• USB 3.0 kabel
• Napájecí kabel
• eSATAp kabel
• eSATAp kabel
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• šroubovák, šroubky
• Uživatelská příručka
Příslušenství
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