15 cm vastklikkende ronde SATA naar rechtshoekige SATA seriële ATA-kabel
Productcode: LSATARND6R1

De LSATARND6R1 15 cm lange, ronde SATA-kabel is een hoogwaardige SATA 6 Gbps kabel met een
rond design ter verbetering van de luchtstroom in een computer- of serverbehuizing door minder
weerstand te bieden als de lucht rondom de kabel stroomt, waardoor de behuizing koeler blijft voor
betere systeemprestaties.
De kabel heeft één rechte vastklikkende SATA-connector en een rechtshoekige vastklikkende
SATA-connector waardoor u uw SATA-schijf gemakkelijker kunt aansluiten zelfs bij weinig ruimte
rondom de schijf. De vastklikkende connectors garanderen ook veilige verbindingen met SATA harde
schijven en moederborden die deze functie ondersteunen.
Ontworpen voor optimale prestatie en betrouwbaarheid wordt deze 15 cm lange SATA-kabel gedekt
door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
• Voor toepassing in servers en opslagsystemen
• Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays
• Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations

Eigenschappen
• 1 vastklikkende SATA-connector
• 1 vastklikkende, rechtshoekige SATA-connector
• Ronde SATA Kabel
• Ondersteunt snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s bij gebruik met SATA III-schijven

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Type en snelheid

SATA III (6 Gbps)

Connector A

SATA (7-polig, data)

Connector B

SATA (7-polig, data)

Kleur

Zwart

Stijl connector

Recht naar haaks rechts

Draaddikte

30 AWG

Kabellengte

6.0 in [15.2 cm]

Lengte product

6.0 in [15.2 cm]

Breedte product

0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product

0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product

0.2 oz [6.0 g]

Verpakkingsaantal

1

Prestaties

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Length

9.1 in [23.2 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.4 in [10.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

0.2 oz [6.0 g]

Meegeleverd

15 cm vastklikkende ronde SATA naar rechtshoekige
SATA seriële kabel

Wat wordt er
meegeleverd

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

