
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Produkt ID: 35S24M2NGFF

Här är ett enkelt sätt att öka hastigheten, kapaciteten och datasäkerheten på din stationära dator eller 
server. Denna M.2 SATA-adapter för fyra enheter och detta monteringsfäste låter dig lägga till upp till 
fyra M.2 solid state-enheter på samma yta som en enda 3,5” SATA-enhet.

M.2-adaptern ökar den totala lagringspotentialen genom att installera fyra M.2 NGFF (Next Generation 
Form Factor) SSD-enheter i ett standard 3,5” enhetsfack. Utnyttja din SATA III-kontrollers fulla 
potential med en M.2 SSD som reducerar flaskhalsar vid dataöverföringar och ger dig 
filöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps.

Skapa en högpresterande RAID-lösning med fyra M.2 SSD-enheter med din RAID-kontroller för att öka 
volymkapaciteten på din enhetsarray och lägg till redundans för att skydda data mot enhetsfel. Du kan 
kombinera alla fyra enheter så att de fungerar som en för att lagra stora filer som till exempel digital 
media och få åtkomst till dem med högre hastighet.

Adaptern garanterar enkel och mångsidig användning. Den är designad att ha stöd för många olika 
M.2 NGFF SSD-enheter, inklusive enhetsstorlekarna 2230, 2242, 2260, 2280 och 22110. Den är även 
kompatibel med Windows®-, Mac®- och Linux®- system utan att behöva installera drivrutiner eller 
mjukvara.

35S24M2NGFF täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



 

Användning

• Förbättra prestandan genom att konvertera fyra M.2 SSD-enheter till en formfaktor på 3,5"

• Hämta och säkerhetskopiera data från en M.2-enhet

• Få ny användning av fyra M.2 SSD-enheter genom att installera dem i din stationära dator eller 
server

Funktioner

• Öka datorns hastighet och prestanda genom att lägga till fyra M.2 SSD-enheter istället för en 3,5" 
skivenhet

• Bred kompatibilitet med stöd för många olika M.2 SSD-enheter, inklusive: 2230, 2242, 2260, 2280 
och 22110

• Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter

• Kompatibel med RAID-kontrollrar

• 3,5" SATA-hölje

• Stöd för SATA I/II/III med överföringshastighet på upp till 6 Gbps

• Kompatibel med alla operativsystem och inga drivrutiner behöver installeras

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt SATA

Industristandarder SATA I/II/III (1,5/3/6,0 Gbps)

Antal enheter 4

Enhetsstorlek 22m - M.2 NGFF

Enhetstyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Stödda enhetshöjd(er) 2230



2242

2260

2280

22110

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

6 Gbps

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Nej

Hot swap-förmåga Nej

Allmänna 
specifikationer

Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express 
SSD-enheter

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1 920 042 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter 4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Värdkontakter 4 - SATA (7-stifts, data)

1 - SATA-ström (15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Denna adapter är endast kompatibel med SATA 
M.2-enheter

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)

Luftfuktighet 20 % till 80 %



Utseende

Kabinettyp UL94 - V0

Produktlängd 5.5 in [13.9 cm]

Produktbredd 3.9 in [10.0 cm]

Produkthöjd 0.9 in [24.0 mm]

Produktvikt 8.0 oz [226.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 6.3 in [15.9 cm]

Package Height 1.8 in [46.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 14.7 oz [416.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 4x M.2 SSD till 3,5" SATA HDD-adapter

4 - SATA-kablar

1 - förlängare för SATA-strömkabel

1 - Paket med installationsskruvar

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


