Delock USB 3.2 Gen 2 Περίβλημα για PlayStation®5
με Υποδοχή M.2 NVMe - χωρίς εργαλεία
Περιγραφή
Αυτό το περίβλημα της Delock ενεργοποιεί την εγκατάσταση ενός
M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2242. Συνδέεται
απευθείας στο PS5 με τους δύο συνδέσμους USB Τύπου-A. Το
ισχυρό μεταλλικό περίβλημα με διεξόδους αερισμού στις πλευρές
διαβεβαιώνει τη βέλτιστη θερμοκρασία της μνήμης.
Επιπρόσθετη θύρα USB Τύπου-A
Αυτή η θύρα προωθείται απευθείας από το PlayStation®. Έτσι, η
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φόρτιση του χειριστηρίου παιχνιδιού της κονσόλας.

Συσκευασία: Retail Box
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PlayStation®4 και έτσι να αντιγράψουν παιχνίδια στο M.2 SSD για
χρήση τους στο PS5.
Επιπλέον, το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση
του περιβλήματος σε ένα PC ή ένα laptop.
Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως
δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2
SSD. Το καπάκι μπορεί να σπρωχθεί προς τα πίσω με λίγη πίεση,
το SSD θα τοποθετηθεί στο PCB με το σύνδεσμο από καουτσούκ
και μετά το καπάκι επανατοποθετείται μέχρι να κλειδώσει.

Χαρακτηριστικά
Συνδετήρας:
εξωτερικά:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, αρσενικό
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον
αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.de
42013

1/4
02.12.2022

Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
(NVMe)
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με
δύο πλευρές 1,5 mm
Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
Υποστηρίζει UASP
Υποστηρίζει TRIM
Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
Μεταλλικό περίβλημα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 120 x 45 x 15 mm
Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος
PlayStation®5
PlayStation®4 (με καλώδιο)
Windows 10/10-64/11
Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας
Εξωτερικό περίβλημα M.2
Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό προς USB Τύπο-A θηλυκό, μήκους περ. 30 cm
2 x θερμική αγώγιμη βάση
1 x θερμική αγώγιμη πλάκα
2 x στόμια από καουτσούκ
Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Λειτουργία :

NVM Express (NVMe)
Hot Plug
Plug & Play
TRIM
S.M.A.R.T.

Supported operating system:

Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 11
PlayStation®5

Supported module:

Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με key M ή key
B+M που βασίζεται σε SATA ή PCIe (NVMe)

Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή
στη μονάδα:

συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface
Εξωτερικά:

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A male

Εσωτερικός:

1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

10 Gbps

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Μήκος καλωδίου:

30 cm

Μήκος:

125 mm

Width:

45 mm

Height:

15 mm
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