Delock Cititor de carduri 2.5″ SATA pentru carduri de memorie
CFast
Descriere scurta
Cititorul de carduri de la Delock poate fi folosit pentru
citirea și scrierea cardurilor de memorie CFast, care pot fi
utilizate ca HDD / SSD 2.5″. Cardul CFast opţional
funcţionează ca spaţiu de stocare suplimentară, precum şi
ca unitate HDD pentru un sistem de operare. Cititorul de
carduri poate fi instalat intern în sistem printr-o interfață
SATA 22 pin.

Specificatii
• Conectori:
1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată
1 x fantă CFast
• Acceptă CFast tip I / II cartele de memorie
• 2 x Indicator cu LED pentru alimentare şi activitate
• Cu posibilitate de încărcare a sistemului
• Acceptă S.M.A.R.T.
• Acceptă TRIM
• Acceptă DevSleep
• Înlocuire la cald
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 100 x 70 x 8 mm
• Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Nr. 91750
EAN: 4043619917501
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• O interfață SATA cu 22 de pini liberă
Pachetul contine
• Cititor cartele SATA to CFast
• 4 x șuruburi
• Manual de utilizare
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General
Formă:

2.5"

Function:

Bootabil

Supported operating system:

Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Supported memory card:

CFast type I / II

Interface
Conector 1:

1 x SATA 6 Gb/s 22 pin plug

Conector 2:

1 x CFast slot

Physical characteristics
Lungime:

100 mm

Width:

70 mm

Height:

8 mm
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