
3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Produkt ID: 35BAYCF2IDE

Compact Flash IDE-adaptern är en perfekt lösning för CompactFlash (CF I, CF II) och IBM Micro 
Drive-media och ger dig tillgång till flash/micro-drive media som om det var en IDE-hårddisk.

CF/IDE-adaptern kan installeras i chassit med en enkel montering i ett tillgängligt 3,5" enhetsfack för 
att ansluta till datorns IDE-buss genom antingen en 40- eller 44-stifts-anslutning.

CF IDE-adaptern är designad och tillverkad för att vara en pålitlig mediakortsplattform och täcks av 
StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Använd ditt Compact Flash-kort som en startbar och flyttbar enhet

• Utmärkt för att snabbt byta operativsystem utan att behöva ta i sär datorn.

• Anslut ditt Compact Flash-kort till en 40- eller 44-stifts IDE-kortplats



Funktioner

• Lättanvända byglar ger enkel inställning av master/slave

• Snabb installation utan drivrutiner i alla IDE 40-stifts och 44-stifts-fack

• Kan monteras på frampanelen eller bakpanelen på chassit för att passa i ett 3,5" fack eller 
tillgängligt expansionkort

• Tillåter Compact Flash-kort att användas som startbar lagring

• Byt kort snabbt och enkelt med den inbyggda utmatningsknappen

• Fullt kompatibelt med Compact Flash Type I/II och IBM Micro-drive

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt IDE

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

133 MBps

Minnesmediatyp CF (Compact Flash I/II-kort)

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - CompactFlash-plats (50-stifts)

Värdkontakter 1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA)

1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Denna produkt stöder inte hot-swapping med flashkort 
när datorn är på.  Datorn måste vara avstängd för att 
byta kort.



Miljö

Drifttemperatur -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)

Förvaringstemperatur -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)

Luftfuktighet 5% ~ 85% RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 3.8 in [97 mm]

Produktbredd 3.9 in [10 cm]

Produkthöjd 1.0 in [25 mm]

Produktvikt 4.6 oz [129 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 1.9 in [48 mm]

Package Height 6.2 in [15.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.6 oz [215 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Compact Flash till IDE-adapter

1 - 3,5" kabinett

1 - Helprofil fäste för expansionkort

1 - SP4 till LP4 Molex strömkabel

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


