Delock 3.5″ Mobilt rack för 1 x 2.5″ U.2 NVMe SSD eller SATA /
SAS HDD / SSD
Beskrivning
Detta gedigna mobilställ av metall från Delock kan
installeras i en ledig 3.5″-plats på en dator.
U.2 SFF-8639-gränssnitt även lämpligt för SATA och
SAS
En 2.5″ U.2 SSD kan monteras i facket och skjutas in i
racken.
En SATA eller SAS HDD eller SSD kan även installeras.
Beroende på vilken typ av minne som är installerat måste
en ändamålsenlig kabel anslutas på baksidan och anslutas
till systemet. Detta är möjligt eftersom SFF-8639-porten
tillåter anslutning av en SAS 29-polig eller SATA-kabel.
Hot swap-funktionen gör det möjligt att byta hårddisken
när enheten är igång.
Fack med nyckelhål
Det mobila stället har ett knapplås för att förhindra
obehörig åtkomst.
Specifikationer
• Anslutning:
intern:
1 x U.2 SFF-8639 hona
extern:
1 x U.2 SFF-8639 hane
• Lämplig för 2.5″ U.2 / SATA / SAS HDD / SSD:
HDD-höjd upp till 15 mm
stöder 5 V SATA / SAS HDD / SSD
stöder 12 V SAS HDD / SSD
• Dataöverföringshastighet:
SATA upp till 6 Gb/s
SAS upp till 12 Gb/s
NVMe upp till 32 Gb/s
• 1 x på / av-brytare
• Nyckellås
• Hot Swap

Artikelnummer 47232
EAN: 4043619472321
Ursprungsland: China
Paket: White Box

Systemkrav
• Linux Kernel 3.19 eller högre
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dator med ett ledigt 3.5″ tums monteringutrymme
• En ledig U.2-port eller
• En ledig SATA / SAS-port
Paketets innehåll
• 3.5″ mobilt rack
• 2.5″ mobilställ med inre fack
• 2 x nycklar
• 6 x skruvar för stället
• 4 x skruvar för hårddisken
• Bruksanvisning
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Bilder
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General
Formfaktor:

3.5"

Suitable for data medium:

2.5″
SSD or HDD
height up to 15.0 mm

Interface
Extern:

1 x U.2 SFF-8639 male

Intern:

1 x U.2 SFF-8639 female

Technical characteristics
Dataöverföringshastighet:

up to 32 Gbps

Physical characteristics
Höljets material:

metal

Färg:

svart
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