2,5" och 3,5" 40-stifts hane IDE till SATA-adapter-konverterare
Produkt ID: IDE2SAT

IDE/ATAPI till SATA-adaptern låter dig ansluta en SATA-enhet till ett moderkorts IDE/ATA
33/66/100/133-port.
IDE/SATA-adaptern ger en kostnadseffektiv lösning för att ansluta nyare SATA-enheter till äldre
moderkort och IDE-moderkortsportar och på så vis elimineras behovet av att uppgradera moderkortet
för att fungera med enheterna.
IDE till SATA-adaptern sparar tid och bekymmer och kan anslutas genom en enkel
plug-and-play-installation och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• En intern lösning vid anslutning av SATA-hårddisk till ett moderkort med stöd av IDE-gränssnitt.
• Idealisk vid användning med äldre moderkort som inte stöder SATA.

Funktioner
• Anslut en SATA-enhet till ett IDE/ATA-moderkort eller kontrollerkort
• Komplett hårdvarulösning, ingen mjukvara behövs

• Stöd för 48-bit Logical Block Addressing (LBA)
• Kompatibel med SATA-specifikation revision 1.0
• Kompatibel med Ultra ATA 133-specifikationen

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Gränssnitt

IDE

Enhetsstorlek

2.5in & 3.5in

Enhetstyp

SATA

Chipset-ID

Marvell - 88SA8052

Maximal
dataöverföringshastig
het

133 MB/s

RAID

Nej

Kontakttyp(er)

IDE (40-stifts, EIDE/PATA)

Prestanda

Kontakt(er)

SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)
SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

System- och
kabelkrav

En IDE-kontroller och ATA-kabel (ingår ej)

Drifttemperatur

5°C to 50°C (40°F to 122°F)

Förvaringstemperatur

-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Miljö

Luftfuktighet

15~90% RH

Kabinettyp

Stål och plast

Produktlängd

3.0 in [75.5 mm]

Produktbredd

0.8 in [20.0 mm]

Produkthöjd

0.9 in [23.0 mm]

Produktvikt

0.5 oz [15.0 g]

Package Length

8.6 in [21.8 cm]

Package Width

6.2 in [15.8 cm]

Package Height

1.9 in [47.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

2.8 oz [80.0 g]

Ingår i paketet

IDE till SATA-adapter

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

LP4 Molex till SP4 strömkabel
Instruktionsbok

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

