Placă PCI Express x4 la 1 x fante M.3 / NF1 - Factor de formă cu
profil redus
Descriere scurta
Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu
o fantă M.3 / NF1 (NGSFF). Un modul M.3 cu lungime 110
mm și lățime de 30 mm poate fi conectat.
Răcire pentru SSD
Pentru o mai bună răcire, PCB plăcii PCIe are o degajare,
care este situată direct sub SSD introdus. Astfel, este
posibil să poată fi montat un radiator opțional pe partea
inferioară a SSD.

Specification
• Conectori:
intern:
1 x M.3 / NF1 slot
1 x PCI Express x4, V3.0
• Interfaţă: PCIe / NVMe
• Acceptă module de tip M.3 / NF1 în format 30110
• Susține M.3 / NF1 SSD cu grosimea de până la 4,8 mm
• Acceptă NVM Express (NVMe)
• Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
• Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Nr. 90401
EAN: 4043619904013
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: White Box

Cerinte de sistem
• PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
Pachetul contine
• Placă PCI Express
• Consolă minimalistă
• 1 x şuruburi de fixare
• Manual de utilizare
Imagini
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General
Function:

Bootabil, de la UEFI 2.3.1
NVM Express (NVMe)

Supported operating system:

Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Slot:

PCIe

Interface
Internal:

1 x PCI Express x4, V3.0
1 x M.3 / NF1 slot
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