Delock Κινητή βάση των 5.25″ για 1 x 5.25″ Λεπτό Οδηγό + 2 x
2.5″ SATA HDD / SSD
Περιγραφή
Αυτή η κινητή βάση της Delock μπορεί να εγκατασταθεί
σε έναν ελεύθερο πίνακα των 5.25″ ενός PC. Έναν
λεπτός οδηγός και δύο σκληροί δίσκοι των 2.5″ SATA
μπορούν να προσκολληθούν στο περίβλημα. Η
λειτουργία θερμής εναλλαγής επιτρέπει την εναλλαγή
του οδηγού σκληρού δίσκου κατά την λειτουργία.

Προδιαγραφές
• Εφαρμόζεται σε 5.25″ bay
• Συνδετήρας:
εσωτερικά:
1 x Slim SATA 13 ακίδων, θηλυκό
2 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
πίσω πλευρά:
3 x SATA 7 ακίδων, αρσενικό
1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων
• Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5″:
Ύψος HDD έως 12,5 mm
SATA HDD / SSD έως 6 Gb/s
Υποστήριξη HDD / SSD 5 V
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
• Κινητή βάση με κλείδωμα για πίνακες των 2.5″
• 2 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την πρόσβαση
• 1 x ανεμιστήρας 40 x 40 χιλ. x 10 χιλ. στο πίσω μέρος
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 149,7 x 146,2 x 42,2 mm
• Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Αρ. προϊόντος 47230
EAN: 4043619472307
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 5.25″
• PC με 3 ελεύθερες θύρες SATA
• Τροφοδοσία ρεύματος με μία ελεύθερη υποδοχή τροφοδοσίας 4 ακίδων
• 3 καλώδια δεδομένων SATA
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Φορητός στατήρας
• 2 x πλήκτρα
• 12 x βίδες
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Čimbenik oblika:

5.25"

Suitable for data medium:

Höhe bis 12,5 mm
2.5″
SSD ili HDD
5.25″

Technical characteristics
Brzina prijenosa podataka:

6 Gb/s

Physical characteristics
Materijal kućišta:

Aluminij

Duljina:

149,70 mm

Width:

146,20 mm

Height:

42,20 mm

Boja:

crni
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