3.5" schijf bay IDE naar Compact Flash SSD adapter kaartlezer
Productcode: 35BAYCF2IDE

Deze CompactFlash IDE-adapter is de perfecte oplossing voor toegang tot CompactFlash (CF I, CF II)
en IBM Micro Drive media, waardoor u toegang krijgt tot de flash/microdrive media als of het een IDE
harde schijf was.
De CF/IDE-adapter kan in de computerbehuizing worden geïnstalleerd door deze eenvoudig in een
beschikbare 3,5 inch drive bay te monteren, voor aansluiting op de IDE-bus via een 40- of 44-polige
verbinding.
De CF IDE-adapter is ontworpen en geproduceerd voor een betrouwbaar mediakaartplatform, en
wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Gebruik uw CompactFlash-kaart als een bootbaar en verwijderbaar apparaat
• Bij uitstek geschikt voor het snel verwisselen van besturingssystemen zonder uw computer uit elkaar
te hoeven halen.
• Sluit uw CompactFlash-kaart aan op een 40- of 44-polige IDE-sleuf

Eigenschappen
• Volledig compatibel met CompactFlash type I/II en IBM Micro-drive

• Maakt het mogelijk om een CompactFlash-kaart te gebruiken als bootbaar opslagapparaat
• Kan in het voor- of achterpaneel van uw behuizing worden gemonteerd en past in elke 3,5" bay of
beschikbare uitbreidingssleuf
• Kaarten kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld met de ingebouwde uitwerpknop
• Snelle installatie zonder stuurprogramma in een 40-polige en 44-polige IDE-sleuf
• Eenvoudige instelling van Master/Slave-schijven met gebruiksvriendelijke jumpers

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Interface

IDE

Maximale
overdrachtsnelheid

133 MB/s

Type opslagmedium

CF (Compact Flash I/II kaart)

Schijfaansluitingen

CompactFlash (50-pins) slot

Hostaansluitingen

IDE (40-polig, EIDE/PATA)

Prestaties

Connector(en)

SP4 (4-polig, Small Drive Power)
Software
Besturingssystemen

Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of
drivers nodig

Notitie

Dit product ondersteunt geen hot-swapping van
flash-kaarten als de pc is ingeschakeld. U moet de
computer uitschakelen om kaarten te verwisselen.

Bedrijfstemperatuur

-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)

Opslagtemperatuur

-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Gebruiksomgeving

Vochtigheid

5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Lengte product

3.8 in [97 mm]

Breedte product

3.9 in [100 mm]

Hoogte product

1.0 in [25 mm]

Gewicht product

4.6 oz [129 g]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

1.9 in [48 mm]

Package Height

6.2 in [15.8 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

7.6 oz [215 g]

Meegeleverd

CompactFlash-naar-IDE-adapter

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

3,5" behuizing
Full Profile uitbreidingssleuf beugel
SP4 naar LP4 Molex-voedingskabel
handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

