Delock 5.25″ mobilt rack för 1 x 2.5″ + 1 x 3.5″ SATA-hårddisk +
2 x USB 3.0-portar
Beskrivning
Detta mobila rack kan installeras i ett ledigt 5.25″-fack i din
stationära dator. Tack vare ramen kan du sätta in en 2.5″
SATA-hårddisk eller en 3.5″ SATA-hårddisk, och byta ut
dem när du vill. Dessutom tillhandahåller det mobila racket
två USB 3.0-portar så att du kan ansluta extra USBenheter.

Specialfunktioner
• Med vibrationsskydd som skyddar hårddisken mot stötar
• Stabilisering av hårddisken genom mekanisk fjäder
• Kontrollkort för automatisk avstängning av varje hårddisk när klaffen öppnas
Specifikationer

Artikelnummer 47209
EAN: 4043619472093
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

• Passar i 5.25″-fack
• Anslutning:
framsida:
1 x 2.5″ SATA-hårddiskplats
1 x 3.5″ SATA-hårddiskplats
2 x USB 3.0 Typ-A hona
1 x på / av-brytare
baksida:
2 x SATA 22-stifts hane
1 x 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hona)
• Lämplig för alla 2.5″ SATA-hårddiskar och 3.5″ SATA-hårddiskar upp till 6 Gb/s
• Lämplig för 2.5″ SATA HDD / SSD med HDD-höjd på upp till 9,5 mm
• Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
• Mobilt rack med nyckellås
• 2 x indikatorlampor
• Hot Swap
• Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
Systemkrav
• Dator med ett ledigt 5.25″ tums monteringutrymme
• Ett ledigt USB 3.0 stifthuvud
• Två lediga SATA portar
• Strömförsörjning med en ledig strömanslutning
Paketets innehåll
• Mobilt rack
• 2 x SATA-datasladd
• 1 x SATA-strömsladd
• 1 x nycklar
• Skruvar
• Bruksanvisning
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