Cablu cu conector Mini SAS HD SFF-8643 > 4 porturi SATA cu 7
pini, derivaţie inversă + bandă de frecvenţe laterale, de 1 m
Descriere scurta
Acest cablu de derivaţie inversă de la Delock poate fi
utilizat pentru a conecta dispozitive SAS interne, de ex., un
rastel tip fund de sertar pentru hard disk cu conector Mini
SAS HD la un controler cu 4 porturi SATA. Clemele de
metal de pe conectorii SATA asigură o conectare cu fixare
rapidă.

Notă
• Nu este posibil să se utilizeze hard diskuri SAS cu un controler SATA.
• Pentru a conecta un controler SAS cu conector SFF-8643 la 4 hard diskuri SATA,
trebuie să
utilizaţi articolul Delock 83393 (derivaţie directă).
Specification
• Conector:
gazdă:
4 x SATA, 7 pini >
dispozitiv:
1 x Mini SAS HD SFF-8643 tată
1 x mamă cu pini şi bandă de frecvenţe laterale, cu 8 pini
• Alocare pini: derivaţie inversă
• Serial Attached SCSI (SAS) specificație
• Lungime, inclusiv conector: cca. 1 m

Nr. 83322
EAN: 4043619833221
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• O interfață Mini SAS sau SATA liberă
Pachetul contine
• Cablu Mini SAS
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General
Specification:

SAS

Interface
Conector 1:

1 x Mini SAS HD SFF-8643 tată

Conector 2:

4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin
1 x 8 pin sideband

Technical characteristics
Data transfer rate:

SAS bis zu 12 Gb/s

Physical characteristics
Lungime:

1m
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