Delock Carcasă USB 3.2 Gen 2 pentru PlayStation®5
cu Slot M.2 NVMe - fără instrument
Descriere scurta
Această carcasă de la Delock permite instalarea unui SSD M.2 PCIe
NVMe în format 2280, 2260 și 2242. Se conectează direct la PS5 cu
cei doi conectori USB de Tip-A. Carcasa metalică robustă cu orificii
de aerisire laterale asigură o temperatură optimă a memoriei.
Port USB Tip-A suplimentar
Acest port este redirecționat direct de pe PlayStation®. Astfel, portul
USB de Tip-A de pe carcasă poate fi utilizat în continuare pentru a
conecta dispozitive USB suplimentare sau pentru a încărca
controlerul consolei de jocuri.
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Cablu prelungitor USB

Pachet: Retail Box

Cablul prelungitor inclus poate fi utilizat pentru a conecta carcasa la
un PlayStation®4 și, astfel, pentru a copia jocuri pe SSD M.2 pentru
a le folosi pe PS5.
Adițional, cablul poate fi utilizat pentru a conecta carcasa la un PC
sau laptop.
Instalarea SSD fără instrumente
Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare
instrumente pentru a instala M.2 SSD. Capacul poate fi împins în
spate cu puțină presiune, SSD va fi atașat la PCB cu un niplu de
cauciuc și apoi capacul va fi reatașat până când acesta se va bloca.

Specification
Conectori:
extern:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A tată
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260 şi 2242 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi
Acceptă NVM Express (NVMe)
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Acceptă UASP
Acceptă TRIM
Acceptă S.M.A.R.T.
Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
Indicator cu LED pentru alimentare şi acces
Carcasă din metal
Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 120 x 45 x 15 mm
Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem
PlayStation®5
PlayStation®4 (cu cablu)
Windows 10/10-64/11
PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine
Incintă externă pentru unitate M.2
Cablu USB Tip-A tată la USB Tip-A mamă, lungime aprox. 30 cm
2 x suport conductiv termic
1 x placă conductivă termică
2 x nipluri de cauciuc
Manual de utilizare

Imagini

© 2022 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului
respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

www.delock.de
42013

2/3
02.12.2022

General
Function:

NVM Express (NVMe)
Cuplare la cald
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:

Acceptă module M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip M sau tip
B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe (NVMe)

Înălţimea maximă a
componentelor de pe modul:

Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea
la 1,5 mm a modulelor cu două părţi

Interface
External:

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

Internal:

1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics
Data transfer rate:

10 Gbps

Physical characteristics
Material carcasă:

metal

Cable length:

30 cm

Lungime:

125 mm

Width:

45 mm

Height:

15 mm
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