
2-Poort ExpressCard 54mm eSATA II Controller Adapter - Inbouw

Productcode: ECESATA254F

De ECESATA254F 2-poort eSATA ExpressCard-adapter voor inbouw heeft een unieke, smalle 54mm 
vormfactor die ervoor zorgt dat het zonder uit te steken in een standaard 54mm ExpressCard-slot van 
een laptop kan worden geplaatst. De poorten van de adapter liggen na inbouw vlak met de zijkant van 
de laptop, en dat maakt het tot een onopvallend accessoire die men te allen tijde kan laten zitten 
zonder angst dat de kaart of de sleuf zal worden beschadigd door stoten of blijven haken.De eSATA 
ExpressCard-adapter is voorzien van 2 onafhankelijke eSATA-poorten en is compatibel met de 
nieuwste SATA-schijven met hoge capaciteit (SATA I, SATA II) en biedt ondersteuning voor 
overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s.De eSATA ExpressCard ondersteunt Port Multiplier-functionaliteit en 
hot-swapping en zorgt ervoor dat compatibele multi-drive behuizingen kunnen worden aangesloten via 
een enkele eSATA-kabel, en dat apparaten kunnen worden aangesloten en losgekoppeld zonder dat 
het systeem opnieuw hoeft te worden opgestart.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

    

Toepassingen

• Voeg snelle eSATA-connectiviteit toe aan een laptop zonder ingebouwde eSATA-poorten



• Sluit eSATA-apparatuur zoals externe harde schijven en optische drives aan met echte 
SATA-snelheden

Eigenschappen

• Uniek slank ExpressCard/54 inbouwsysteem met 54mm-vormfactor

• Twee onafhankelijke eSATA-kanalen

• Volledig compatibel met SATA 150 / SATA 300 harde schijven, solid state drives en optische drives

• Ondersteuning voor FIS-based port-multiplier-functionaliteit

• Ondersteuning voor SATA-schijven met grote capaciteit door middel van 48-bit LBA

• Ondersteunt Legacy Command Queuing (LCQ) en Native Command Queuing (NCQ)

• Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 2

Interface eSATA

Bus type ExpressCard

Kaarttype 54mm ExpressCard

Chipsetcode Silicon Image - SiI3132

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

3,0 Gbit/s

Type en snelheid SATA 3 Gbit/s (SATA II)

Port-multiplier Ja

RAID Nee

Connector(en)

Type connector(en) 1 - ExpressCard (54mm)



Externe poorten 2 - eSATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Mac OS X® 10.6 to 10.11

Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

ExpressCard/54-slot

Voeding

Voedingsbron Niet meegeleverd (niet vereist voor 
standaardapplicaties)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Lengte product 3.0 in [75 mm]

Breedte product 2.1 in [54 mm]

Hoogte product 0.2 in [0.5 cm]

Gewicht product 0.8 oz [22.5 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]



Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.1 oz [88 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - eSATA ExpressCard

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

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


