Delock 2.5″ Incintă externă SATA HDD > USB 3.0 Multiport+
eSATAp (HDD până la 15 mm)
Descriere scurta
Această carcasă din aluminiu de la Delock vă permite să
instalați un hard disk SATA 2.5″ sau SSD și oferă până la
4 opțiuni diferite de conectare datorită interfeței speciale
Multiport USB 3.0 + eSATAp. Multiport este o combinație
de interfață eSATA și USB 3.0, care acceptă un transfer
rapid de date și o tensiune de alimentare de până la 5 V.
Pentru alimentarea cu tensiune suplimentară, atunci când
conectați prin eSATA, veți găsi un cablu suplimentar de
alimentare inclus în livrare. Carcasa este potrivită în
special pentru diferite tipuri de discuri cu o înălțime de
până la 15 mm.
Opțiuni de conectare:
1. USB 3.0 (Alimentare prin USB)
2. USB 2.0 (Alimentare prin USB)
3. eSATAp (Alimentare prin conexiunea combo eSATA,
eSATA+USB eSATA pentru date și USB pentru alimentare)
4. eSATA (eSATA pentru date și alimentare prin cablul de
alimentare USB inclus)
Specificatii
• Conectori:
extern:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s tată
1 x DC pentru alimentare prin conectare la eSATA
intern:
1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
• Adecvat pentru hard diskuri/unităţi SSD SATA de 2.5″:
Înălţime hard disk de până la 15 mm
Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gb/s
Hard disk / unitate SSD de până la 4 TB
• Rată transfer date:
USB 3.0 până la 5 Gb/s
USB 2.0 până la 480 Mb/s
eSATA de până la 6 Gb/s
• Incintă cu placă de circuite imprimate completă
• Indicator cu LED pentru alimentare
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 136 x 80 x 21 mm
• Înlocuire la cald, Plug & Play
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Specificaţiile conectorului de alimentare
• 5 V, împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 1,3 mm
exterior: ø aprox. 3,5 mm
lungime: aprox. 9,5 mm
• Sursă de alimentare opţională: Navilock 41337
Cerinte de sistem
• Mac OS 10.8.2 sau superior
• Windows Server 2003
• Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu
1. un port USB 3.0 liber
2. sau un port USB 2.0 liber
3. sau un port eSATAp liber
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4. sau un port eSATA and și un port USB liber pentru alimentare
Pachetul contine
• Incintă externă de 2.5″
• Cablu USB 3.0
• Cablu de alimentare
• Cablu eSATAp
• Capac, şurubelniţă, şuruburi
• Manual de utilizare
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