
Zwart 3,5 inch multipoort paneel voor voorste drive bay met HD Audio - eSATA / 
Firewire 400 / USB 2.0

Productcode: 35BAYPANELHD

Met het 35BAYPANELHD multipoort voorste drive baypaneel heeft u toegang tot USB-, eSATA-, 
FireWire- en audiopoorten via een beschikbare frontbay van 3,5" op de voorkant van een 
PC-computerbehuizing, doordat de bestaande interne moederbordconnectoren op de voorkant van de 
behuizing zijn aangebracht in plaats van op de achterkant.

Het paneel kan op iedere voorste drive bay van 3,5" worden geïnstalleerd en voorziet in 4 USB 
2.0-poorten, een IEEE1394a FireWire-poort, een externe SATA (eSATA)-poort en luidspreker- en 
MIC-poorten (compatibel met HD-audio en AC'97).

Het 35BAYPANELHD wordt gedekt door een tweejarige garantie en gratis levenslange technische 
assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

 

Toepassingen

• Voor het aansluiten van veelgebruikte USB-, eSATA-, FireWire- en audiorandapparatuur (bijv. 



digitale camera's of camcorders of externe harde schijven) op het frontpaneel van een PC

Eigenschappen

• voorste bay vormfactor 3,5 inch  (of voorste bay 5,25 inch met accessoire: BRACKETFDBK)

• Compatibel met AC'97 of HD-audionormen met autosensing

• 1x eSATA, 1x 6-pins FireWire, 4x USB 2.0, 2x 3,5 mm audiopoorten

• Geen installatie van drivers of software nodig

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 8

Prestaties

Audiospecificaties AC'97, HD-audio

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

SATA II (3 Gbps)

Connector(en)

Interne poorten 5 - IDC (10-polig, moederbord-header)

1 - SATA (7-polig, data)

Externe poorten 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - eSATA (7-polig, data)

1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Besturingssystemen Operating System independent

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en Beschikbare voorste bay 3,5 inch



kabelvereisten

Een beschikbare SATA-connector op moederbord of 
interne SATA-kaart

Twee beschikbare USB-headers op moederbord of 
interne USB-kaart

Met AC '97 of HD-audio compatibele interne audioheader

Een beschikbare FireWire-header op moederbord of 
externe FireWire 6-pins connector

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 23.6 in [60 cm]

Lengte product 4.0 in [10.2 cm]

Breedte product 1.0 in [25 mm]

Hoogte product 4.8 in [12.1 cm]

Gewicht product 8.8 oz [250 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.4 in [23.8 cm]

Package Width 1.7 in [44 mm]

Package Height 5.3 in [13.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.3 oz [320 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Voorste baypaneel 3,5 inch

1 - 6-pins kabel van FireWire-naar-moederbord



1 - Set schroeven

1 - Handleiding

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


