U.2 (SFF-8643) naar M.2 PCI Express 3.0 x4 adapter kaart voor 2.5” U.2 NVMe SSD
Productcode: M2E4SFF8643

Met deze PCI Express U.2 naar M.2 adapter kunt u eenvoudig een krachtige U.2 PCIe-NVMe SSD in uw
desktop pc of server installeren en de schijf via een M.2 PCIe x4 sleuf op uw moederbord aansluiten.
Dankzij de compatibiliteit met nieuwere U.2 NVMe SSD's, zoals de Intel® SSD 750 serie, kunt u met
deze schijfadapter van professionele kwaliteit sneller lezen/schrijven en uw productiviteit verhogen
voor data-intensieve applicaties.
Met deze schijfadapterkaart kunt uw systeemprestatie optimaliseren door gebruik te maken van de
verhoogde snelheid en lage latentie van een U.2 PCIe-NVMe SSD (vergeleken met normale
platterschijven), door toevoeging van een U.2 interface aan uw systeem.
De U.2 naar M.2 adapter is ideaal voor IT-professionals, systeemintegrators en -installateurs, en
enthousiastelingen die een server of desktopcomputer bouwen of upgraden. Het is een voordelig
alternatief die de superieure prestatie van nieuwere U.2 NVMe SSD's biedt, zonder de
vervangingskosten van het moederbord van het systeem vanwege compatibiliteitsproblemen.
De U.2 naar M.2 adapter werkt met alle desktop pc's en servers met een M.2 PCIe x4 hostinterface.
De adapterkaart is onafhankelijk van het besturingssysteem, zodat voor de installatie geen
stuurprogramma's of software vereist zijn.
De M2E4SFF8643 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Ideaal voor IT-professionals, systeemintegrators en -installateurs, en enthousiastelingen die een
server of desktopcomputer bouwen of upgraden.
• Biedt een eenvoudig en voordelige upgradeoplossing voor systemen die al over een SSD/HDD
montagebay en een M.2 PCIe x4 aansluiting beschikken

Eigenschappen
• Vergroot de systeemprestatie door toevoeging van een U.2 PCIe NVMe SSD van professionele
kwaliteit aan uw pc of server
• Adapter ondersteunt één U.2 PCIe NVMe SSD, met een Mini-SAS HD SFF-8643 connector
• M.2 PCIe x4 hostinterface
• Compatibel met huidige PCIe standaards en neerwaarts compatibel met eerdere releases
• Snelle en eenvoudige installatie met native besturingssysteem ondersteuning

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Interface

M.2 PCIe (x4 PCIe)

Bus type

PCI Express

Aantal stations

1

Schijftype

U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)

Schijfinstallatie

Vast

RAID

Nee

Schijfaansluitingen

SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 3)

Hostaansluitingen

M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)

Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Prestaties

Connector(en)

Software

Gebruiksomge
ving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Vochtigheid

15% - 90% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Rood

Lengte product

2.5 in [63 mm]

Breedte product

0.8 in [21 mm]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Gewicht product

0.3 oz [8 g]

Package Length

5.6 in [14.2 cm]

Package Width

6.7 in [17 cm]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.6 oz [74 g]

Meegeleverd

schijfadapterkaart

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

adapter-montageschroef
verkorte handleiding

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

