Delock Κινητή Βάση 5.25″ για 4 x 2.5″ U.2 NVMe SSD με
Δίσκους που μπορούν να κλειδωθούν
Περιγραφή
Αυτή η σταθερή μεταλλική κινητή βάση της Delock
μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν ελεύθερο κόμβο 5.25″
ενός PC, IPC ή σε περίβλημα δρομολογητή και επιτρέπει
τη λειτουργία έως και τεσσάρων 2.5″ U.2 SSD. Για να
διαβεβαιωθεί η μέγιστη ταχύτητα σε κάθε θύρα, κάθε
υποδοχή διαθέτει το δικό της σύνδεσμο SFF-8643.
Γρήγορη εναλλαγή SSD
Εξαιτίας του ειδικού μηχανισμού, οι SSD μπορούν να
εναλλαχθούν γρήγορα και εύκολα. Για παράδειγμα, τα
εφεδρικά αρχεία δεδομένων μπορούν να παρθούν και να
αποθηκευτούν σε ένα ασφαλές σημείο.
Προστασία κλοπής
Καθένα από τα τέσσερα περιβλήματα διαθέτει μια
ξεχωριστή κλειδαριά. Έτσι, οι σκληροί δίσκοι και τα
δεδομένα μπορούν να προστατευτούν από κλοπή και
κακή χρήση.
Καλή ψύξη
Κατά τη λειτουργία, δύο πλαϊνοί ανεμιστήρες 35 χιλ.
διαβεβαιώνουν μια επαρκή και αποτελεσματική ροή αέρα
για την ψύξη όλων των 4 υποδοχών. Οι ανεμιστήρες
μπορούν προαιρετικά να ρυθμιστούν σε χαμηλή ή υψηλή
ταχύτητα ώστε να διαβεβαιώνουν τη μέγιστη ψύξη.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
εσωτερικά: 4 x SFF-8639 θηλυκό
εξωτερικά:
4 x θηλυκός Mini SAS HD SFF-8643
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
• Κατάλληλο για U.2 NVMe SSD 2.5″:
Ύψος SSD έως 15 mm
• Συμβατό με PCI Express V4.0
• Κινητή βάση με κλειδαριά για κάθε κόμβο
• 4 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την πρόσβαση
• Ισχυρό περίβλημα αλουμινίου
• 2 x ανεμιστήρας 35 x 35 χιλ. στην πίσω πλευρά
• Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα σε δύο βήματα
• Κλειδαριά κλειδιού
• Δίσκος επανεκκίνησης
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 55 °C
• Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 55 °C
• Σχετική υγρασία: 5 - 65 % (δεν συμπυκνώνεται)
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 146 x 139 x 42 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Linux Kernel 5.1 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• Μια ελεύθερη bay 5.25″
• Έως και τέσσερις ελεύθερες θύρες U.2
• Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Φορητός στατήρας 5.25″

Αρ. προϊόντος 47235
EAN: 4043619472352
Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic
of China
Συσκευασία: • White Box

• 4 x κινητό ράφι με εσωτερικό δίσκο 2.5″
• 2 x πλήκτρα
• 8 x βίδες ραφιού
• 16 x βίδες σκληρού δίσκου
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες

General
Παράγοντας μορφής:

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
Εξωτερικά:

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

Εσωτερικός:

4 x SFF-8639 female

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
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32 Gbps

