PCI expressz kártya mobil-rack 1 x M.2 NMVe SSD-hez alacsony profilú formatényező
Leírás
Ez a Delock mobil-rack rögzíthető a számítógép egy
szabad PC csatlakoztatójába és M.2 csatlakozó
felületként működik 2280, 2260, 2242 vagy 2230
formátumban.
A SSD gyors cseréje
A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD
gyorsan és könnyen cserélhetők. Például az adatok
biztonsági mentése kivehető és biztonságos helyen
tárolható.
Fém keret rugókkal
A fém biztos hordozó rugókkal ellátott a felső és alsó
részen ezzel csökkentve a vibrációt.

Megjegyzés
Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo
contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
PCIe kártya:
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
M.2 tálca:
1 x 67 tűs M.2 kulcs M dugó
1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
• Csatolófelület: PCIe / NVMe
• M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe
alapú M- vagy B+M-kulccsal
• Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok
1,5 mm-es alkalmazása támogatott
• 1 x LED jelzőfény
• Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
• M.2 tálca fémből
• Akár 32 Gbps sebességű adatátvitel
• Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
• Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
• Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
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Rendszerkövetelmények
• Linux Kernel 5.4 vagy újabb
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
A csomag tartalma
• Mobil keret
• M.2 tálca
• Kisméretű konzol
• Hűtőborda
• 1 x hővezető betét
• Csavarok
• Használati utasítás
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Képek
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General
Formatényező:

alacsony profilú

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
Belső:

1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
1 x PCI Express x4, V3.0

Technical characteristics
Sebességű adatátvitel:

32 Gbps
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