
2,5 inch en 3,5 inch 40-Pin Mannelijk IDE naar SATA Adapter Converter

Productcode: IDE2SAT

Met deze IDE/ATAPI naar SATA adapter kunt u een SATA-schijf aansluiten op een moederbord via een 
IDE/ATA 33/66/100/133-poort.

De IDE/SATA-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing voor het overbruggen van de kloof tussen 
een nieuwere SATA-schijf en een ouder moederbord, zodat u nieuwere SATA-schijven kunt aansluiten 
op een oudere IDE-poort en zo het moederbord niet hoeft te upgraden alleen vanwege een gebrek aan 
schijfcompatibiliteit.

De IDE-naar-SATA-adapter kan worden aangesloten via een eenvoudige plug-and-play installatie en 
bespaart u zo tijd en moeite. De adapter wordt geleverd met een levenslange garantie en gratis 
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen

• Een interne oplossing voor het aansluiten van uw SATA harde schijf op een moederbord met 
IDE-interface.



• Ideaal voor gebruik met oudere moederborden die geen SATA ondersteunen.

Eigenschappen

• Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/ATA-moederbord of controllerkaart

• Complete hardware-oplossing; geen software nodig

• Ondersteuning voor 48-bits Logical Block Addressing (LBA)

• Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties

• Voldoet aan de Ultra ATA 133-specificaties

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Interface IDE

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Chipsetcode Marvell - 88SA8052

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

133MB/sec

RAID Nee

Connector(en)

Type connector(en) 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)

1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten



Systeem- en 
kabelvereisten

IDE-controller en ATA-kabel (niet meegeleverd).

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (40°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Vochtigheid 15% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Type behuizing Staal en kunststof

Lengte product 3.0 in [75.5 mm]

Breedte product 0.8 in [20.0 mm]

Hoogte product 0.9 in [2.3 cm]

Gewicht product 0.5 oz [15.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.6 in [21.8 cm]

Package Width 6.2 in [15.8 cm]

Package Height 1.9 in [47.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.2 lb [0.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - IDE naar SATA Adapter

1 - Voedingskabel van LP4 Molex naar SP4

1 - Handleiding

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


