
Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter

Productcode: PATA2SATA3

De PATA2SATA3 is een bi-directionele SATA IDE adapter/converter waarmee u een Serial ATA-schijf 
kunt aansluiten op een oudere IDE-poort of een IDE-schijf op een SATA-moederbord.

De SATA/IDE-adapter is een kosteneffectieve oplossing om bestaande IDE-systemen te voorzien van 
ondersteuning voor SATA harde schijven of optische drives. Het bespaart u niet alleen de kosten een 
controllerkaart te moeten kopen, maar ook de ruimte van een uitbreidingssleuf die voor de installatie 
van een kaart nodig zou zijn.

Naast de installatie van SATA-opslagmedia kan de adapter ook worden omgedraaid om oudere 
IDE-schijven te kunnen aansluiten op een modern SATA-moederbord, zodat er op eenvoudige wijze 
oude bestanden kunnen worden overgezet vanaf een voorgaand systeem.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen

• Sluit moderne SATA-schijven aan op een ouder moederbord dat alleen IDE ondersteunt



• Sluit een oudere IDE-schijf aan op een modern SATA-moederbord om gegevens te herstellen

• Technici die regelmatig moeten werken met beide soorten opslagmedia in verschillende systemen

Eigenschappen

• BI-DIRECTIONELE ONDERSTEUNING: Deze SATA IDE-adapter biedt bidirectionele connectiviteit 
tussen een SATA-schijf en een legacy IDE-poort, of tussen een IDE-schijf en een 
SATA-moederbordpoort

• EXTRA SATA CONNECTIVITEIT: Deze IDE SATA-converter is een kosteneffectieve oplossing voor het 
aansluiten van SATA harde schijven of optical drives op legacy IDE-systemen zonder extra 
controller-kaarten

• BREDE COMPATIBILITEIT: Conform met SATA versie 1.0a (1,5 Gbps) en ondersteunt SATA I/II/III 
revisies; Compatibel met PATA (IDE) 100/133 MBps en SATA/IDE ATAPI apparaten, zoals CD/DVD 
optical drives; Ondersteunt elk besturingssysteem; Power/Activiteit LEDs

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Deze SATA IDE-adapter verbindt intern een SATA / IDE-schijf op uw 
moederbord en wordt geleverd met een SATA-kabel en een SP4 naar Dual LP4 Y voedingsadapter; 
Geen extra software of drivers nodig

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

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA & IDE

Chipsetcode SunplusIT - SPIF223A

Prestaties

Type en snelheid SATA I (1.5 Gbps)

RAID Nee

Connector(en)

Type connector(en) 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)

2 - SATA (7-polig, data)



1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power - rood

1 - Schijfactiviteit - groen

Voeding

Ingangsspanning 5V DC / 12V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)

Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 2.4 in [61 mm]

Breedte product 2.0 in [50 mm]

Hoogte product 0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product 0.7 oz [20 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.6 oz [102 g]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Bidirectionele SATA IDE Converter

1 - SP4 naar 2x LP4 Y-adapter Voeding

1 - SATA-kabel

1 - Handleiding

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


