Delock 2.5″ Incintă externă SATA HDD > Thunderbolt™ (HDD
până la 15 mm) argintiu
Descriere scurta
În incinta din aluminiu de la Delock se poate instala o
unitate hard disk sau SSD SATA de 2.5″. Incinta poate fi
conectată prin Thunderbolt™ la un MacBook, PC sau
laptop. Incinta este potrivită în special pentru diferite tipuri
de discuri cu o înălțime de până la 15 mm.

Specificatii
• Conectori:
extern:
1 x Thunderbolt™ mamă
1 x mufă c.c.
intern:
1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă
• Chipset: Asmedia
• Adecvat pentru hard diskuri/unităţi SSD SATA de 2.5″:
Înălţime hard disk de până la 15 mm
Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gb/s
Hard disk / unitate SSD de până la 13 TB
acceptă hard diskuri / unităţi SSD de 5 V
• Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
• Indicator cu LED pentru alimentare şi acces
• Auto-alimentat (funcționează numai cu sursa de alimentare)
• Culoare: argintiu
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 139 x 80 x 21 mm
• Înlocuire la cald, Plug & Play

Nr. 42510
EAN: 4043619425105
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
• Ieşire: 12 V / 2,5 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø ca. 2,1 mm
exterior: ø ca. 5,5 mm
lungime: ca. 11 mm
Cerinte de sistem
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.7, 10.8
• Mac, PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ liber
• Cablu Thunderbolt™ (vândut separat)
Pachetul contine
• Incintă externă de 2.5″
• Sursă de alimentare externă 12 V / 2,5 A
• Şuruburi
• Pungă
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• CD cu drivere pentru Windows
• Manual de utilizare
Imagini
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