Cablu SATA unghi în dreapta-drept 6 Gb/s 30 cm, galben
Descriere scurta
Acest cablu SATA de la Delock permite conectarea internă
a diverselor dispozitive SATA, de exemplu hard diskuri,
carduri de controlere sau memorii flash. Acesta este
conform cu cel mai recent standard şi asigură o viteză de
transfer al datelor de până la 6 Gb/s. Este retrocompatibil
cu versiunile SATA anterioare, însă în acest cazuri va
putea atinge numai viteza de transfer maximă a versiunilor
respective. Atunci când conectaţi acest cablu la un hard
disk, cablul va fi orientat către dreapta. Clemele metalice
de pe conectori asigură fixarea fiabilă a cablului în poziţie.

Specification
• Conectori:
1 x SATA 6 Gb/s 7 pini mamă, drept >
1 x SATA 6 Gb/s 7 pini mamă, în unghi dreapta
• Cu cleme metalice aurii
• Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
• Compatibilitate descendentă cu unităţi SATA la 1,5 Gb/s şi la 3 Gb/s
• Grosime cablu: 26 AWG
• Culoare: galben
• Lungime fără conectori: cca 30 cm

Nr. 82828
EAN: 4043619828289
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Un port SATA liber
Pachetul contine
• Cablu SATA
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General
Specification:

SATA 6 Gb/s

Interface
Conector 1:

1 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug straight

Conector 2:

1 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug right angled

Technical characteristics
Data transfer rate:

SATA up to 6 Gb/s

Physical characteristics
Connector color:

negru

Cable colour:

yellow

Conductor gauge:

26 AWG

Lungime:

30 cm
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