Delock Πίνακας πρόσοψης με 2 x USB 3.0 + Κάρτα PCI Express
με 2 x USB 3.0
Περιγραφή
Αυτός ο πίνακας πρόσοψης USB 3.0 από την Delock
μπορεί να εγκατασταθεί σε μια ελεύθερη υποδοχή 3.5″ ή
5.25″ του υπολογιστή σας και να συνδεθεί εσωτερικά με
χρήση της κάρτας PCI Express που συμπεριλαμβάνεται.
Επεκτείνει το σύστημά σας κατά δύο θύρες USB 3.0
στην μπροστινή πλευρά και δύο θύρες USB 3.0 στην
πίσω
πλευρά.
Έτσι
μπορείτε
να
συνδέσετε
διαφορετικές συσκευές USB όπως π.χ. σταθμό βάσης,
αναγνώστη καρτών, εξωτερικό περίβλημα.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Πίνακας πρόσοψης:
εξωτερικά: 2 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό
εσωτερικά: 2 x αρσενικό USB 3.0 τύπου A με καλώδιο σύνδεσης
Κάρτα PCI Express:
εξωτερικά: 2 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό
εσωτερικά: 2 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό
1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών Molex
• Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1.5 Mbps
• Καλώδιο USB 3.0 του πίνακα πρόσοψης που θα συνδεθεί εσωτερικά με
την κάρτα PCI Express
• Μήκος εσωτερικού καλωδίου USB 3.0: περίπου 60 εκ.
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Απαιτήσεις συστήματος
• Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 2.6
• Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
• Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5″
• Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας Molex
Περιεχόμενα συσκευασίας
• 3.5″ Μπροστινός πίνακας USB 3.0 με καλώδιο σύνδεσης
• Κάρτα PCI Express USB 3.0
• Πλαίσιο 5.25″
• Καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων
• βίδες
• CD με πρόγραμμα οδήγησης
• Εγχειρίδιο χρήστη
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