Delock Convertor USB 3.0 > SATA 6 Gb/s / IDE 40 pini / IDE 44
pini cu funcție de backup
Descriere scurta
Acest convertor de la Delock permite conectarea
dispozitivelor IDE și SATA de 2,5″ sau 3,5″ la un port USB
al calculatorului sau laptopului. Astfel se poate conecta
unitatea, fără o incintă externă, direct la portul USB.
Alimentarea inclusă asigură alimentarea convertorului și a
unităților conectate. Funcția de backup permite copierea
de rezervă de la PC sau laptop pe un hard disk conectat
sau un SSD.

Specification
• Conectori:
1 x USB Tip Micro-B mamă
1 x mufă c.c.
1 x conector de alimentare cu 4 pini
1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă
1 x IDE cu 40 de pini mamă
1 x IDE cu 44 de pini mamă
• Tastă funcțională:
1 x Comutator pornit / oprit
1 x button backup
• Pentru hard diskuri, SSD, unități optice
• Rată transfer date:
USB 3.0 până la 5 Gb/s
SATA de până la 6 Gb/s
IDE de până la 133 Mb/s
• Cu funcție de backup
• Permite utilizarea simultană cu două unități IDE și o unitate SATA
• Indicator cu LED
• Plug & Play

Nr. 61486
EAN: 4043619614868
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Ieşire: 12 V / 2 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø ca. 2,5 mm
exterior: ø ca. 5,5 mm
lungime: ca. 9,5 mm
Cerinte de sistem
• Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Convertor USB 3.0 > SATA / IDE
• Cablu USB 3.0
• Cablu de alimentare
• Sursă de alimentare externă
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• CD ROM cu software
• Manual de utilizare
Imagini
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