Delock Μετατροπέας USB 2.0 Τύπου-A αρσενικός > M.2 Key B
με υποδοχή SIM
Περιγραφή
Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση
μιας μονάδας M.2, π.χ. GSM, GPRS, 3G, WLAN ή LTE,
μορφής 2242 ή 3042. Ο μετατροπέας μπορεί να
εγκατασταθεί στο σύστημα μέσω της διεπαφής USB.
Επιπλέον υπάρχει η πιθανότητα να εισάγετε μια κάρτα
SIM στην υποδοχή και να τη χρησιμοποιήσετε με μια
κατάλληλη μονάδα M.2.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x SIM υποδοχή
• Διεπαφή: USB
• Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2242 και 3042 με κλειδί B ή
κλειδί B+M με βάση σε USB
• Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:
υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 31 x 6 mm
• Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Αρ. προϊόντος 63446
EAN: 4043619634460
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μετατροπέας
• Υλικό στερέωσης
• Κατσαβίδι
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Λειτουργία :

Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
Plug & Play

Supported operating system:

Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Slot:

USB

Supported module:

M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB

Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη

Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή

μονάδα:

συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A

Συνδετήρας 2:

1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

σύνδεσμος 3:

1 x SIM υποδοχή

Technical characteristics
Τάση:

Τροφοδοσία διαύλου USB

Physical characteristics
Μήκος:

80 mm

Width:

31 mm

Height:

6 mm
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