
SATA-hårddisk till mSATA-värdadapter för 2,5"/3,5" SATA-hårddiskar

Produkt ID: MSAT2SAT3

MSAT2SAT3 mSATA till SATA-adaptern göra att du kan ansluta en standard SATA-enhet till en ledig 
mSATA-port.

Adaptern förbättrar systemets kapacitet genom att låta en mSATA-port vara värd åt en större 
SATA-hårddisk (testad med upp till 4 TB). För garanterad kompatibilitet och prestanda är adaptern 
kompatibel med SATA I/II/III uppdateringar och tillåter överföringshastigheter på upp till 6 Gb per 
sekund.

MSAT2SAT3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

 

Användning

• Lägg till en större SATA-hårddisk till ett moderkort som endast stöder mSATA

• Gör om en oanvänd mSATA-port till en SATA-port för att ansluta en standard SATA-hårddisk



Funktioner

• FÖRBÄTTRA LAGRINGSKAPACITETEN: Denna mSATA- till SATA-adapter stöder 2,5- och 3,5-tums 
SATA-enheter från en befintlig mSATA-värdport. En kostnadseffektiv lösning för att öka 
lagringsutrymmet i systemet genom att ansluta en SATA-enhet med högre kapacitet till datorn

• TILLFÖR SATA-ANSLUTNING: mSATA till SATA-omvandlaren stöder även 3,5-tums SATA-enheter, 
t.ex. optiska diskettenheter, från en befintlig mSATA-port

• ENKEL INSTALLATION: Den här mSATA till SATA-adaptern inkluderar en monteringsskruvsats och 
installeras direkt på moderkortet. Stöder alla operativsystem och ingen programvara eller drivrutiner 
krävs

• KOMPATIBILITET: mSATA- till SATA-adapter stöder SATA III (6 Gbps) och är bakåtkompatibel med 
SATA I/II. Stöder 2,5/3,5-tums SATA-enheter och SATA-enheter (Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, 
CD-RW, hårddiskar). Extra ström krävs för 3,5-tums SATA-enheter

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här mSATA till SATA-adaptern är konstruerad och byggd för 
professionella IT-experter och har en 2 års garanti, inklusive gratis livstidssupport dygnet runt, alla 
vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt Micro SATA

SATA

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad

Prestanda

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårdiskar på upp till 4 TB 
7200 RPM

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SATA (7-stifts, data)



Värdkontakter 1 - mSATA (52-stifts, Mini SATA)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Miljö

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

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

Luftfuktighet Drift 20 % till 80 %

Ej i drift 15 % till 90 %

Utseende

Färg Grön

Produktlängd 2.0 in [5.1 cm]

Produktbredd 1.2 in [3.0 cm]

Produkthöjd 0.3 in [8.0 mm]

Produktvikt 0.4 oz [10.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 0.5 oz [15.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - mSATA till SATA-adapter

1 - Skruvsats

1 - Installationsguide

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


