
2 poorts low-profile SATA naar eSATA adapterplaatje

Productcode: ESATAPLT2LP

De ESATAPLT2LP 2-poorts Low Profile SATA naar eSATA plaat voegt externe dataondersteuning toe 
aan elke bestaande seriële ATA controller, waardoor twee eSATA-poorten worden toegevoegd om 
verbinding te maken met externe SATA-apparaten. Met ondersteuning van dataoverdrachtsnelheden 
tot 6 Gbps, kunt u met deze externe SATA-plaat profiteren van de verhoogde data-integriteit van 
externe harde schijven of RAID-apparaten die eSATA-verbindingen ondersteunen.

De adapterplaat kan worden gemonteerd aan het achterpaneel van de computerbehuizing, en biedt 
directe eSATA naar SATA verbindingen, zodat gebruikers hun eSATA-apparaten (harde-schijfbehuizing 
etc.) op de aanwezige eSATA-poorten kunnen aansluiten, wat een uitbreiding is van de SATA 
dataconnectors van het moederbord.

De ESATAPLT2LP is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor 
optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Verleng twee SATA-verbindingen naar een low-profile plaat, om zo verbinding te kunnen maken met 
twee eSATA opslagapparaten



Eigenschappen

• 2x eSATA-contact

• 2x eSATA-stekker

• Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Connector(en)

Connector A 1 - SATA (7-polig, data)

Connector B 2 - eSATA (7-polig, data)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Rood

Stijl connector Recht

Draaddikte 26 AWG (0.404 mm)

Kabellengte 12.0 in [304.8 mm]

Lengte product 11.8 in [30.0 cm]

Breedte product 3.1 in [8.0 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product 10.2 oz [290.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 0.0 in [0.7 mm]



Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

10.6 oz [300.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort low-profile SATA naar eSATA Adapterplaatje

1 - Reverse Notch Low Profile beugel

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


