
CFast-kort till SATA-adapter med hölje på 2,5"

Produkt ID: CFAST2SAT25

Nu kan du använda ditt CFast™-minneskort som en standard 2,5" SATA solid state-enhet. Denna 
unika adapter ger dig åtkomst till data och låter dig återställa data från ett CFast-kort genom SATA vid 
snabbare dataöverföringshastigheter.

Denna CFast till SATA-adapter skapar en permanent konvertering från CFast till SATA för användning 
inuti lösningar med liten formfaktor eller inbyggda lösningar. Enhetens ram och kontakten på adaptern 
motsvarar den exakta storleken och kontaktplaceringen på en 2,5" SATA-hårddisk.

Standardhölje på 2,5" gör att det konverterade kortet kan installeras i en bärbar dator eller annat 
standard monteringsfäste. När CFast-kortet väl är monterat inuti adaptern, kan du använda det precis 
som en 2,5" SATA-enhet - i din bärbara enhet, dockningsstation, stationära dator eller i ditt kabinett.

För över data från ditt CFast-kort till din PC genom SATA, med filöverföringshastigheter på upp till 6 
Gbps. Du kan ladda upp data från dina DSLR-kameror och -videokameror eller föra över grafiska 
designfiler, videor och andra filer från ditt CFast-kort.

Snabbare överföringshastigheter innebär att du tillbringar mindre tid med att vänta på att 
filöverföringar ska bli klara. Den faktiska hastigheten beror på hastigheten på CFast-mediet.

CFAST2SAT25 adaptern är tillverkad med ett hållbart och skyddande hölje och täcks av StarTech.coms 
2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



 

Användning

• Nå och återställ data från ett CFAST-kort snabbt genom SATA

• Ladda upp data från avancerade digitalkameror och videokameror, eller för över grafiska designfiler 
och videor

Funktioner

• Få ditt CFast-kort att fungera som en 2,5" SATA SSD

• Stöder SATA III med dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps

• SATA- och ström-kombokontakt (7- + 15-stifts) - samma som en 2,5" SATA-hårddisk

• Standardhölje på 2,5" gör att det konverterade kortet kan installeras i en bärbar dator

• Hållbart skyddande hölje

• Oberoende av OS, ingen mjukvara eller drivrutiner krävs

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt SATA

Antal enheter 1

Enhetsstorlek CFast (I/II Card)

Enhetstyp CFAST 2.0, 1.0

Stödda enhetshöjd(er) 3.3mm

5mm

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

6 Gbps



Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Nej

Inlänkningshastighet 10 000

Minnesmediatyp CFast (I/II Card)

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

50 000

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)

Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Ström

Inspänning 5V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 75°C (32°F to 167°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Luftfuktighet 5%~95% RH

Utseende

Färg Svart & silver

Kabinettyp Stål och plast

Produktlängd 3.9 in [99 mm]

Produktbredd 2.7 in [69 mm]

Produkthöjd 0.4 in [1.0 cm]

Produktvikt 1.9 oz [54 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 6.6 in [16.7 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.2 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - CFast-kort till SATA-konverterare

1 - Paket med monteringsskruvar

1 - Snabbinstallationsguide

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


