Delock 5.25″ Mobilní rack pro 4 x SSD U.2 NVMe formátu 2.5″ s
zamykatelnými zásuvkami
Popis
Tento pevný kovový mobilní rack Delock lze nainstalovat
do volné diskové pozice formátu 5.25″ do PC, IPC nebo
do serverové skříně a umožňuje provozovat až čtyři SSD
U.2 formátu 2.5″. Aby byla zajištěna maximální rychlost na
každém portu, má každý port vlastní konektor SFF-8643.
Rychlá výměna SSD
Díky speciálnímu mechanismu lze SSD rychle a snadno
vyměňovat. Například lze vyndat datové zálohy a uložit je
na bezpečném místě.
Ochrana proti krádeži
Každý ze čtyř vyjímatelných rámečků je vybaven
samostatným zámkem. Takže pevné disky a data lze
chránit proti krádeži a zneužití.
Dobré chlazení
Za provozu dva zadní ventilátory rozměru 35 mm zajišťují
účinný a efektivní průtok vzduchu k chlazení všech 4 slotů.
Ventilátory lze případně nastavit na nízkou nebo vysokou
rychlost, aby bylo zajištěno optimální chlazení.
Specifikace
• Konektor:
interní: 4 x SFF-8639 samice
externí:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 samice
1 x napájecí konektor SATA 15 pin
• Vhodné pro 2.5″ U.2 NVMe SSD:
výška SSD do 15 mm
• Kompatibilní s PCI Express V4.0
• Mobilní rack se zamykáním na klíč pro každou přihrádku
• 4 x LED indikující napájení a přístup
• Robustní hliníkový kryt
• 2 x ventilátor 35 x 35 mm na zadní straně
• Řízení otáček ventilátoru ve dvou krocích
• Zámek s klíčem
• Možnost bootování
• Provozní teplota: 0 °C ~ 55 °C
• Skladovací teplota: -20 °C ~ 55 °C
• Relativní vlhkost: 5 - 65 % (bez kondenzace)
• Rozměry (DxŠxV): cca. 146 x 139 x 42 mm
Systémové požadavky
• Linux Kernel 5.1 nebo vyšší
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• Volná 5.25″ pozice
• Až čtyři volné porty U.2
• Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem
Obsah balení
• 5.25″ výměnný rámeček
• 4 x 2.5″ výměnný šuplík
• 2 x klíč
• 8 x šroubky rámečku
• 16 x šroubky hard disku

Číslo produktu 47235
EAN: 4043619472352
Země původu: Taiwan, Republic of
China
Balení: • White Box

• Uživatelská příručka
Příslušenství

General
Provedení:

5.25"

Suitable for data medium:

2.5″
height up to 15.0 mm

Supported operating system:

Linux Kernel 5.1 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2016

Interface
Externí:

1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
4 x Mini SAS HD SFF-8643 female

Interní:

4 x SFF-8639 female

Technical characteristics
Rychlost přenosu dat:
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32 Gbps

