Delock 5.25″ mobil beépítő keret 1 db. keskeny kivitelű 5.25″
meghajtóhoz és 2 db. 2.5″ SATA HDD vagy SSD-hez
Leírás
Ezt a Delock mobil beépítő keretet (mobil rack) a
számítógépház egy szabad, 5.25″ meghajtó helyébe lehet
beszerelni. A kerethez egy keskeny (slim) kivitelű
meghajtó és két 2.5″-os SATA merevlemez is rögzíthető. A
“hot plug” funkció lehetővé teszi a merevlemez-meghajtó
működés közbeni cseréjét.

Műszaki adatok
• 5.25″ bővítőhelyre szerelhető
• Csatlakozó:
belül:
1 x Slim SATA 13 érintkezős hüvely
2 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
hátlap:
3 x SATA 7 érintkezős dugó
1 x 4 tűs Molex-tápcsatlakozó
• 2.5″-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való:
Legfeljebb 12,5 mm magasságú HDD
Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebességű SATA HDD / SSD-hez alkalmas
5 V HDD / SSD támogatása
• Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
• Mobil beépítő keret kulcsos reteszeléssel a 2.5″-os meghajtó nyíláshoz
• 2 x LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
• 1 db hűtőventillátor a hátoldalon 40 mm x 40 mm x 10 mm
• Méretek (H x Sz x M): kb. 149,7 x 146,2 x 42,2 mm
• Hot Swap
• Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Tételszám 47230
EAN: 4043619472307
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• PC 1 db szabad 5.25″-es bővítőhellyel
• 3 szabad SATA porttal rendelkező számítógép
• Tápegység egy szabad 4 érintkezős SATA tápcsatlakozóval
• 3 db SATA adatkábel
A csomag tartalma
• Mobil keret
• 2 db kulcs
• 12 x-as csavar
• Használati utasítás
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Képek
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General
Formatényező:

5.25"

Suitable for data medium:

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

Technical characteristics
Sebességű adatátvitel:

6 Gb/s

Physical characteristics
Burkolat anyaga:

Alumínium

Hosszúság:

149,70 mm

Width:

146,20 mm

Height:

42,20 mm

Szín:

fekete
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