Delock 5.25″ rack mobil pentru 1 x 2.5″ + 1 x 3.5″ SATA HDD + 2
x porturi USB 3.0
Descriere scurta
Acest rack mobil poate fi instalat într-un spațiu liber de
5.25″ al PC-ului dvs. desktop. Cadrul vă permite să
introduceți un HDD SATA de 2.5″, precum și un hard disk
SATA de 3.5″ și să îl schimbați oricând. În plus, rackul
mobil oferă două porturi USB 3.0 pentru a conecta
dispozitive USB suplimentare.

Caracteristici speciale
• Cu protecție împotriva vibrațiilor pentru protejarea HDD-ului împotriva șocurilor
• Stabilizarea HDD-ului prin arc mecanic
• Placa de control pentru dezactivarea automată a fiecărui HDD la deschiderea clapetei
Specification

Nr. 47209
EAN: 4043619472093
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

• Se potrivește într-un locaș de 5.25″
• Conectori:
partea din faţă:
1 x slot de 2.5″ pentru HDD SATA
1 x slot de 3.5″ pentru HDD SATA
2 x USB 3.0 Tip-A mamă
1 x Comutator pornit / oprit
partea din spate:
2 x SATA, 22 pini tată
1 x conector mamă cu pini USB 3.0 cu 19 pini
• Potrivit pentru toate HDD-urile SATA 2.5″ și HDD SATA de 3.5″ cu o capacitate de
până la 6 Gb/s
• Potrivit pentru un HDD / SSD SATA de 2.5″ cu o înălțime HDD de până la 9,5 mm
• Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
• Rack mobil cu blocare a cheii
• 2 LED-uri de stare
• Înlocuire la cald
• Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Cerinte de sistem
• PC cu un compartiment de 5.25″ liber
• Un conector cu pini USB 3.0 liber
• Două porturi SATA libere
• Sursă de alimentare cu un conector de alimentare liber
Pachetul contine
• Rack mobil
• 2 x cabluri de date SATA
• 1 x cabluri de alimentare SATA
• 1 cheie
• Şuruburi
• Manual de utilizare
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