Delock Zárható 5.25″ mobil rekeszek 4 db. 2.5″ U.2 NVMe SSDhez
Leírás
Ez a tömör fém, Delock típusú, mobil rekesz-szerkezet
beépíthető egy PC, IPC vagy szerver ház szabad 5.25″
mélyedésébe és így lehetővé válik akár négy 2.5″ U.2 SSD
működése. Hogy biztosítsuk a maximális sebességet
minden porton, minden csatlakozási felület rendelkezi
saját SFF-8643 konnektorral.
A SSD gyors cseréje
A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD
gyorsan és könnyen cserélhetők. Például az adatok
biztonsági mentése kivehető és biztonságos helyen
tárolható.
Védelem lopás ellen
A négy cserélhető keret mindegyike külön zárral ellátott.
Így a merevlemezek és az adatok védettek a lopás és a
visszaéléssel szemben.
Jó hűtés
Működés közben, két 35 mm hátsó ventilátos biztosítja a
megfelelő és szükséges légmozgást, hogy lehűtse mint a
négy rekeszt. A ventilátorok tetszőlegesen beállíthatók
magas vagy alacsony sebességre, hogy a legoptimálisabb
hűtést érjük el.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
belső: 4 x SFF-8639 hüvely
külső:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 hüvely
1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
• 2.5″-es U.2 NVMe SSD meghajtóhoz való:
Legfeljebb 15 mm magasságú SSD
• A PCI Express 4.0 szabvánnyal kompatibilis
• Mobil rack, kulcsos zárral minden egyes merevlemez helyre
• 4 x LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
• Erős alumínium ház
• 2 x ventilátor 35 x 35 mm a hátsó oldalon
• A ventilátor sebességének vezérlése két lépésben történik
• Kulcsos zár
• Rendszerindításra alkalmas
• Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 55 °C
• Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 55 °C
• Relatív páratartalom: 5-65% (nem lecsapódó)
• Méretek (HxSzxM): kb. 146 x 139 x 42 mm
Rendszerkövetelmények
• Linux Kernel 5.1 vagy újabb
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• Szabad 5.25″-es bővítőhely
• Akár négy szabad U.2 port
• Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval
A csomag tartalma
• 5.25″-es mobil ház
• 4 x 2.5″-os mobil rack belső tálca
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• 2 db kulcs
• 8 db rack csavar
• 16 db merevlemez-csavar
• Használati utasítás
Képek

General
Formatényező:

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
Külső:

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

Belső:

4 x SFF-8639 female

Technical characteristics
Sebességű adatátvitel:
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32 Gbps

