
ExpressCard naar CardBus Laptop PC Adapter-kaart

Productcode: CB2EC

Deze ExpressCard naar PCMCIA laptop-adapterkaart zet een ExpressCard-poort in een laptop om in 
een CardBus PCMCIA-poort, zodat u oudere CardBus-kaarten kunt gebruiken in een nieuwere laptop  
met ExpressCard.

De adapter is ideaal voor gebruik met Ethernet LAN, breedband, modems en andere 
CardBus-uitbreidingskaarten en bespaart u de kosten uw bestaande CardBus-kaarten te moeten 
vervangen wegens compatibiliteit.

De adapterkaart ondersteunt de gangbare besturingssystemen, waaronder Windows® XP, Vista™ en 
Mac OS X en hoger, en heeft 2-jaar garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen

• Sluit oudere CardBus-kaarten aan op een nieuwe laptop die alleen beschikt over ExpressCard-slots

• Een kosteneffectief alternatief voor industriële en oudere CardBus-kaarten die wellicht moeilijk te 



vinden zijn of te duur om te vervangen

• Perfect voor gebruik met Ethernet LAN, breedband, modems en andere CardBus-uitbreidingskaarten

Eigenschappen

• Ondersteunt Type-II PC-kaarten en is compatibel met 32-bits CardBus-kaarten

• Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots

• Geen installatie van drivers of externe voedingsadapter nodig

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface CardBus (PCMCIA)

Bus type ExpressCard

Kaarttype 34mm ExpressCard

Chipsetcode Texas Instruments - XIO2000A

Connector(en)

Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)

Externe poorten 1 - PC Card (type II, Cardbus) slot

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software 
required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Ondersteunt alleen 32-bits, type I/II CardBus-kaarten

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Lengte product 5.0 in [12.8 cm]

Breedte product 2.5 in [64 mm]



Hoogte product 0.5 in [1.2 cm]

Gewicht product 1.4 oz [41 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 6.3 in [16 cm]

Package Height 1.9 in [48 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.4 lb [0.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - ExpressCard-naar-CardBus-adapter

1 - Handleiding

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


