
40/44-stifts IDE till Compact Flash SSD-adapter

Produkt ID: IDE2CF

Denna IDE till Compact Flash SSD-kortadapter låter dig konvertera ett enda Compact Flash-kort (CF 
typ I/II) eller MicroDrive till en startbar IDE solid state-enhet - ett enkelt och bekvämt sätt att ersätta 
en IDE-hårddisk.

Kortadaptern gör det enkelt att bygga en egen SSD (kräver CF-kort eller MicroDrive) och låter dig 
utnyttja fördelarna av lagringskapaciteten med solid state. Eftersom en SSD inte har några rörliga 
delar är den idealisk till arbetsmiljöer som vill ha en SSD:s nyckelegenskaper - låg strömförbrukning, 
ljudlös, stöttålig, snabb åtkomsttid och låga driftstemperaturer som ger svalare och tystare lagring än 
en vanlig hårddisk. Solid state-enheter är dessutom mindre känsliga mot atmosfäriska störningar 
(t.ex. dammpartiklar, väderomslag m.m.) och garanterar sömlös prestanda oavsett miljö.

Adaptern är utrustad med både en 40 stifts IDE-kanal (3,5" stationär HDD) och en 44 stifts IDE-kanal 
(2,5" minidator-HDD). Detta unika multigränssnittskort låter adaptern användas i chassin med såväl 
vanlig som liten formfaktor och är en perfekt lösning för inbäddade system.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

 

Användning



• Använd ett litet Compact Flash-kort istället för en IDE-hårddisk för små inbäddade lösningar

• Använd ett solid state Compact Flash-kort istället för en mekanisk hårddisk för bättre hållbarhet

• Minska systemets ljud och värme med ett Compact Flash-kort istället för en traditionell hårddisk

Funktioner

• Stöder Ultra DMA-läge

• Kompatibel med Compact Flash Type I, Typer II och Micro-enheter

• LED-indikatorer för ström, aktivitet och kortdetektion

• Stöder 40 och 44 stifts IDE-gränssnitt

• Konfigurerbara IDE-bygelinställningar för master- eller slaveläge

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Antal enheter 1

Prestanda

RAID Nej

Minnesmediatyp Compact Flash I

Compact Flash II

IBM Micro-enhet

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - CompactFlash-plats (50-stifts)

1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA)

1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav



System- och kabelkrav 40 och 44 stifts IDE-gränssnitt

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Grön - Aktivitet

1 - Gul - Kort närvarande

1 - Röd - Ström

Ström

Inspänning 5V DC / 12V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to +50°C (32°F to +122°F)

Förvaringstemperatur -10°C to +70°C (14°F to +158°F)

Luftfuktighet 75% RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 2.8 in [7.0 cm]

Produktbredd 2.5 in [6.3 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 0.7 oz [21.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 oz [72.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - IDE till Compact Flash-adapter

1 - Instruktionsbok



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


