Delock Külső merevlemezház mSATA SSD > Multiport USB 3.0 +
eSATAp
Leírás
Ez a Delock gyártmányú, kisméretű alumínium ház
lehetővé teszi egy mSATA SSD beszerelését, és akár 4
különböző csatlakozási lehetőséget kínál speciális
Multiport USB 3.0 + eSATAp csatolófelületének
köszönhetően. A Multiport az eSATA és USB 3.0
csatolófelület kombinációja, amely nagyobb adatátviteli
sebességet és akár 5 V tápfeszültséget képes biztosítani.
Amikor eSATA csatolón csatlakozik, az extra
tápfeszültség érdekében kiegészítő tápkábelt talál a
csomagban.
Csatlakoztatási lehetőségek:
1. USB 3.0 (Tápfeszültség USB-n)
2. USB 2.0 (Tápfeszültség USB-n)
3. eSATAp (Power Over eSATA kombinált csatlakozás
eSATA+USB - eSATA adatátvitelhez
és USB tápfeszültséghez)
4. eSATA (eSATA az adatátvitelhez és tápfeszültség a
mellékelt USB tápkábelen)
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
külső:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s hüvely
1 x DC tápfeszültséghez, amikor eSATA csatolón csatlakozik
belső:
1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)
• 1.5 Gb/s, 3 Gb/s és 6 Gb/s átviteli sebességű, mSATA SSD memória fél méretben vagy
teljes méretben
• Adatátviteli sebesség:
Legfeljebb 5 Gb/s USB 3.0
Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0
Legfeljebb 6 Gb/s eSATA
• Teljes PCB-vel ellátott csatoló
• LED jelzőfény a tápfeszültség jelzéséhez
• Méretek (H x Sz x M): kb. 82,5 x 60 x 12 mm
• Hot Swap, Plug & Play

Tételszám 42508
EAN: 4043619425082
Származási hely: Taiwan, Republic of
China
Csomag: Retail Box

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai
• 5 V, földelés kívül, pozitív belül
• Méret:
belül: ø kb. 1,3 mm
kívül: ø kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 9,5 mm
• Opcionális tápegység: Navilock 41337
Rendszerkövetelmények
• Windows Vista/7/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Mint, Mac OS 10.8.2
• Számítógép vagy notebook
1. egy szabad USB 3.0-csatlakozóval
2. vagy egy szabad USB 2.0-csatlakozóval
3. vagy egy szabad eSATAp-csatlakozóval
4. vagy egy eSATA-csatlakozóval és egy szabad USB-csatlakozóval tápfeszültséghez
A csomag tartalma
• Külső ház mSATA
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• USB 3.0 kábel
• Tápkábel
• eSATAp kábel
• eSATAp kábel
• Csavarhúzó, csavarok
• Használati utasítás
Képek
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