Delock Σύνδεσμος SATA με λειτουργία NSS 180°
Περιγραφή
Αυτός ο σύνδεσμος από τη Delock είναι κατάλληλος για
σκληρούς δίσκους SATA ή δίσκους SSD. Ο σύνδεσμος
μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα, για παράδειγμα
κατά τη χρήση με φορητά ράφια. Η κατοχυρωμένη με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία NSS (= Non Scratch
SATA) διαθέτει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό
ελατηρίου σε μία από τις δύο πλευρές 22 ακίδων, η
οποία διασφαλίζει την εξαγωγή του σκληρού δίσκου.
Συνεπώς, ο σκληρός δίσκος πρέπει να έχει ασφαλίσει
σε πλαίσιο, διαφορετικά ο σύνδεσμος θα εξαγάγει το
σκληρό δίσκο αμέσως. Χάρη στην τεχνολογία NSS, ο
σύνδεσμος προστατεύεται σε κάθε διαδικασία
εισαγωγής, καθώς αποφεύγεται η πρόχειρη αποθήκευση
των επαφών. Ο σύνδεσμος 22 ακίδων θα συγκολληθεί με
μια γωνία 180° στην PCB.
Άλλες προδιαγραφές
• Μηχανισμός ελατηρίου (NSS)
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x SATA 22 ακίδων, θηλυκό (σύνδεσμος NSS) >
σύνδεση συγκόλλησης 180°
• Τοποθέτηση SMT PCB
• Ακίδα συγκόλλησης: Ø 0,4 mm
• Απόσταση βήματος: 1,27 mm
• Προστατεύει το δίσκο SSD ή HDD από συνδέσεις βυσμάτων έως και 50000 φορές
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 48,74 x 26,25 x 6,45 mm
• Χρώμα: μαύρο
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Περιεχόμενα συσκευασίας
• Σύνδεσμος
Εικόνες
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Interface
Priključak 1:

1 x 22-polna SATA ženski (NSS konektor)

Priključak 2:

kut lemljenja 180°

Physical characteristics
Zalemljeni kontakt:

Ø 0,4 mm

Korak udaljenosti:

1,27 mm

Length:

48,74 mm

Width:

26,25 mm

Height:

6,45 mm

Boja:

crni
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