
mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart

Productcode: MSAT2SAT3

Met de MSAT2SAT3 mSATA-naar-SATA-adapter kunt een standaard SATA-schijf aansluiten op een 
beschikbaar mSATA-poort.

De adapter vergroot de systeemcapaciteit door een mSATA-poort beschikbaar te stellen voor een 
grotere SATA harde schijf (getest tot 4 TB). Voor gegarandeerde compatibiliteit en prestatie is de 
adapter compatibel met SATA I/II/III revisies, en biedt zo een transmissiesnelheid tot 6 GB per 
seconde.

De MSAT2SAT3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen

• Voeg een grotere SATA harde schijf toe aan een systeembord dat alleen mSATA ondersteunt

• Verander een ongebruikte mSATA-poort in een ondersteunende SATA-poort voor aansluiting op een 



standaard SATA harde schijf

Eigenschappen

• OPSLAGCAPACITEIT VERGROTEN: Deze mSATA naar SATA-adapter biedt ondersteuning voor 2,5" en 
3,5" SATA-schijven via een bestaande mSATA hostpoort; kosteneffectieve oplossing om uw 
systeemopslag te vergroten via een extra SATA-schijf met hogere capaciteit

• SATA-CONNECTIVITEIT TOEVOEGEN: De mSATA naar SATA-converter ondersteunt ook 3,5" SATA 
apparatuur zoals optische schijven vanaf een bestaande mSATA poort

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Deze mSATA-naar-SATA-adapter bevat een set montageschroeven en 
wordt rechtstreeks op het moederbord geïnstalleerd; Ondersteunt elk besturingssysteem, geen 
software of drivers nodig

• COMPATIBILITEIT: mSATA naar SATA adapter ondersteunt SATA III (6 Gbps) en is backwards 
compatible met SATA I/II; Ondersteunt 2,5/3,5" SATA drives en SATA apparaten (Blu-ray, DVD, 
DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, HDD); Extra voeding nodig voor 3,5" SATA apparaten

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze mSATA naar SATA adapter werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface Micro SATA

SATA

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Vast

Prestaties

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

RAID Nee

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 4 TB 7200 RPM

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data)



Hostaansluitingen 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Vochtigheid Actief 20% tot 80%

Niet-actief 15% tot 90%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Groen

Lengte product 2.0 in [5.1 cm]

Breedte product 1.2 in [3.0 cm]

Hoogte product 0.3 in [8.0 mm]

Gewicht product 0.4 oz [10.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.5 oz [15.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - mSATA-naar-SATA-adapter

1 - Set schroeven



1 - Handleiding

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


