Κινητή Βάση Κάρτας PCI Express για 1 x M.2 NMVe SSD Συσκευή Χαμηλής Κατανομής
Περιγραφή
Αυτή η κινητή βάση της Delock μπορεί να εγκατασταθεί
σε μια ελεύθερη υποδοχή PC του υπολογιστή και
παρέχει μια υποδοχή M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 ή
2230.
Γρήγορη εναλλαγή SSD
Εξαιτίας του ειδικού μηχανισμού, οι SSD μπορούν να
εναλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Για παράδειγμα, τα
εφεδρικά αρχεία δεδομένων μπορούν να παρθούν και να
αποθηκευτούν σε ένα ασφαλές σημείο.
Μεταλλική βάση με ελατήρια
Ο σταθερός φορέας μετάλλου διαθέτει ελατήρια στο
πάνω και κάτω μέρος τα οποία μειώνουν τις δονήσεις.

Σημείωση
Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo
contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Κάρτα PCIe:
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Δίσκος M.2:
1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
• Διεπαφή: PCIe / NVMe
• Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί
B+M με βάση σε PCIe
• Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή
συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
• 1 x Ένδειξη LED
• Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
• Δίσκος M.2 από μέταλλο
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32 Gbps
• Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
• Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
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Απαιτήσεις συστήματος
• Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Φορητός στατήρας
• Δίσκος M.2
• Βραχίονας χαμηλού προφίλ
• Απαγωγέας θερμότητας
• 1 x θερμική αγώγιμη βάση
• βίδες
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Παράγοντας μορφής:

Χαμηλής Κατανομής

Supported operating system:

Linux Kernel 5.4 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2016

Interface
Εσωτερικός:

1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x4, V3.0

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

32 Gbps
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