Delock 2.5″ Extern inneslutning SATA HDD > Multiport 3.0 +
eSATAp (upp till 15 mm HDD)
Beskrivning
Med detta aluminiumhölje från Delock kan du installera en
2.5″ SATA HDD eller SSD och ger upp till 4 olika
anslutningsalternativ tack vare dess speciella Multi USB
3.0 + eSATAp-gränssnitt. Multiporten är en kombination av
eSATA och USB 3.0-gränssnitt som stöder en snabb
dataöverföring och en matningsspänning på upp till 5 V.
För extra spänningsmatning, vid anslutning via eSATA,
medföljer en extra strömkabel. Inneslutningen är speciellt
lämplig för annan hårddisk med en höjd på upp till 15 mm.
Anslutningsalternativ:
1. USB 3.0 (Ström via USB)
2. USB 2.0 (Ström via USB)
3. eSATAp (PStröm över eSATA combo-anslutning
eSATA + USB eSATA för data och USB för ström)
4. eSATA (eSATA för data och ström via medföljande
USB-strömkabel)
Specifikationer
• Anslutning:
extern:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s-hane
1 x DC för ström vid anslutning via eSATA
intern:
1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
• Lämplig för 2.5″ SATA HDD / SSD:
HDD-höjd upp till 15 mm
SATA HDD / SSD upp till 6 Gb/s
HDD / SSD upp till 4 TB
• Dataöverföringshastighet:
USB 3.0 upp till 5 Gb/s
USB 2.0 upp till 480 Mb/s
eSATA upp till 6 Gb/s
• Chassi med full-PCB
• LED-indikator för ström
• Mått (LxBxH): ca 136 x 80 x 21 mm
• Hot Swap, plug-and-play

Artikelnummer 42492
EAN: 4043619424924
Ursprungsland: Taiwan, Republic Of
China
Paket: Retail Box

Specifikation för strömanslutning
• 5 V, jord utsida, plus insida
• Dimensioner:
insida: ø ca. 1,3 mm
utsida: ø ca. 3,5 mm
längd: ca 9,5 mm
• Alternativ strömförsörjning: Navilock 41337
Systemkrav
• Mac OS 10.8.2 eller högre
• Windows Server 2003
• Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dator eller bärbar dator med
1. en ledig USB 3.0-port
2. eller en ledig USB 2.0-port
3. eller en ledig eSATAp-port
4. eller o ledig eSATA-port och en ledig USB-port för ström
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Paketets innehåll
• 2.5″ externt hölje
• USB 3.0 kabel
• Strömsladd
• eSATAp kabel
• Skydd, skruvmejsel, skruvar
• Bruksanvisning
Bilder
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