Delock SATA 22 pin tată la Adaptator fantă M.2 cu cheie tip B
Descriere scurta
Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui SSD
M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Adaptorul poate fi
instalat în mod intern în sistem, prin interfața SATA 22 pini.
Accesoriu perfect
Acest articol este potrivit ca accesoriu pentru stația de
andocare și clonare 64098 de la Delock. Astfel, SSD-urile
M.2 SATA pot fi utilizate și clonate.

Specification
• Conectori:
1 x SATA, 22 pini tată
1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
• Interfaţă: SATA
• Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M,
bazate pe SATA
• Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a
modulelor cu două părţi
• Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în aşteptare)
• Acceptă S.M.A.R.T.
• Acceptă TRIM
• Acceptă DevSleep
• Înlocuire la cald
• Cu posibilitate de încărcare a sistemului
• 1 x indicator cu LED
• Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 97 x 45 x 4 mm

Nr. 64099
EAN: 4043619640997
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• O interfață SATA cu 22 de pini liberă
Pachetul contine
• Adaptor
• Material de montare
• Șurubelniță
Imagini
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General
Function:

Bootabil

Supported module:

Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe
SATA

Înălţimea maximă a componentelor de pe Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a
modul:

modulelor cu două părţi

Interface
Conector 1:

1 x SATA 6 Gb/s 22 pin plug

Conector 2:

1 x 67 pini, M.2 key B slot

Physical characteristics
Lungime:

97 mm

Width:

45 mm

Height:

4 mm
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