Delock Μετατροπέας USB 3.0 > SATA 6 Gb/s / IDE 40 ακίδων /
IDE 44 ακίδων με λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου
ασφαλείας
Περιγραφή
Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση
οδηγών 2.5″ ή 3.5″ IDE και SATA σε μια θύρα USB ενός
PC ή laptop. Έτσι μπορεί μα συνδεθεί στον οδηγό χωρίς
εξωτερικό περίβλημα, απευθείας στη θύρα USB. Το
συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο παροχής ρεύματος
παρέχει ρεύμα για το μετατροπέα και τις
συνδεδεμένους οδηγούς. Η λειτουργία εφεδρικών
αντιγράφων επιτρέπει τα αντίγραφα από PC ή laptop σε
ένα συνδεδεμένο σκληρό ή SSD.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
1 x IDE 40 ακίδων, θηλυκό
1 x IDE 44 ακίδων, θηλυκό
• Πλήκτρο λειτουργίας:
1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
1 x κουμπί δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας
• Για σκληρούς δίσκους, SSD, μονάδες οπτικού δίσκου
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
USB 3.0 έως 5 Gb/s
SATA έως 6 Gb/s
IDE έως 133 Mb/s
• Με λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας
• Επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση με δύο δίσκους IDE και έναν δίσκο SATA
• Ενδεικτική LED
• Plug & Play
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Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Έξοδος: 12 V / 2 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περίπου 2,5 mm
εξωτερικά: ø περίπου 5,5 mm
μήκος: περίπου 9,5 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μετατροπέας USB 3.0 > SATA / IDE
• Καλώδιο USB 3.0
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• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Εξωτερική παροχή ρεύματος
• CD ROM με λογισμικό
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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