Delock Εξωτερικό περίβλημα 2.5″ SATA HDD > USB 3.0
Multiport+ eSATAp (έως 15 mm HDD)
Περιγραφή
Αυτό το περίβλημα αλουμινίου από τη Delock σας δίνει
τη δυνατότητα να τοποθετήσετε διαύλους SATA HDD ή
SSD 2.5″ και προσφέρει μέχρι και 4 διαφορετικές
επιλογές σύνδεσης χάρη στο USB 3.0 Multiport + τη
διασύνδεση eSATAp. Το Multiport είναι ένας
συνδυασμός των διασυνδέσεων eSATA και USB 3.0, που
υποστηρίζει γρήγορη μεταφορά δεδομένων και παροχή
τάσης έως και 5 V. Για επιπλέον παροχή τάσης, όταν
συνδέεστε μέσω eSATA, θα βρείτε ένα επιπλέον
καλώδιο ρεύματος που συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν
παράδοσης. Το περίβλημα είναι ειδικά κατάλληλο για
διαφορετικά είδη σκληρών δίσκων ύψους έως και 15
mm.
Επιλογές σύνδεσης:
1. USB 3.0 (Παροχή ισχύος μέσω USB)
2. USB 2.0 (Παροχή ισχύος μέσω USB)
3. eSATAp (Παροχή ισχύος μέσω eSATA συνδυαστικής
σύνδεσης eSATA+USB eSATA για δεδομένα και USB για ισχύ)
4. eSATA (eSATA για δεδομένα και ισχύ μέσω του
καλωδίου ρεύματος που
συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x βύσμα Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s
1 x DC για παροχή ισχύος όταν γίνεται σύνδεση μέσω eSATA
εσωτερικά:
1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
• Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5″:
Ύψος HDD έως 15 mm
SATA HDD / SSD έως 6 Gb/s
HDD / SSD έως 4 TB
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
USB 3.0 έως 5 Gb/s
USB 2.0 έως 480 Mb/s
eSATA έως 6 Gb/s
• Περίβλημα με πλήρες PCB (πολυχλωριωμένο διφαινύλιο)
• Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 136 x 80 x 21 mm
• Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Αρ. προϊόντος 42492
EAN: 4043619424924
Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic
Of China
Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος
• 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 1,3 mm
εξωτερικά: ø περ. 3,5 mm
μήκος: περ. 9,5 mm
• Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος: Navilock 41337
Απαιτήσεις συστήματος
• Mac OS 10.8.2 ή νεότερο
• Windows Server 2003
• Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με
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1. ελεύθερη θύρα USB 3.0
2. ή ελεύθερη θύρα USB 2.0
3. ή ελεύθερη θύρα eSATAp
4. ή ελεύθερη θύρα eSATA και ελεύθερη θύρα USB για παροχή ισχύος
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Εξωτερικό περίβλημα 2.5″
• Καλώδιο USB 3.0
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Καλώδιο eSATAp
• Κάλυμμα, κατσαβίδι, βίδες
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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