Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare
Produkt ID: PATA2SATA3

PATA2SATA3 är en dubbelriktad SATA IDE-adapter/konverterare som låter dig ansluta en seriell
ATA-enhet till en äldre IDE-port, eller en IDE-enhet till en SATA-port på moderkortet.
SATA/IDE-adaptern är en kostnadseffektiv lösning vid uppgradering av befintliga IDE-system för att
stöda SATA-hårddiskar eller optiska enheter och du slipper kostnaden av att köpa ett kontrollerkort
och använda utbyggnadskortplatsen där det skulle sitta.
Adaptern kan även omvändas för att ansluta äldre IDE-enheter till ett nyare moderkort med SATA och
gör det enklare att hämta gamla filer från tidigare system.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut nyare SATA-enheter till ett äldre moderkort som bara har stöd för IDE
• Anslut en äldre IDE-enhet till ett nytt moderkort som bara har stöd för SATA för att återställa data
• Tekniker som regelbundet arbetar med båda enhetstyperna över olika systemtyper

Funktioner
• Dubbelriktat stöd för IDE-till-SATA eller SATA-till-IDE-kommunikation
• Kompatibel med PATA (IDE) 100/133 MBps-hårddiskar

• Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) enheter
• Stöder SATA/IDE ATAPI-enheter, som t.ex. CD/DVD-enheter
• Fullt kompatibelt med seriell ATA 1.0a-specifikationer med överföringshastigheter på upp till 1,5
Gbps
• Kompatibel med vallägena master/slave/cable för IDE-enheter
• Inga drivrutiner eller program behövs

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Antal enheter

1

Enhetsstorlek

2.5in & 3.5in

Enhetstyp

SATA & IDE

Chipset-ID

SunplusIT - SPIF223A

Typ och hastighet

SATA I (1.5 Gbps)

RAID

Nej

Kontakttyp(er)

IDE (40-stifts, EIDE/PATA)

Prestanda

Kontakt(er)

SATA (7-stifts, data)
SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

LED-indikatorer

Ström - Röd

Indikatorer

HDD-aktivitet - Grön
Miljö
Drifttemperatur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur

-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)

Luftfuktighet

90% RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

2.4 in [61 mm]

Produktbredd

2.0 in [50 mm]

Produkthöjd

0.4 in [11 mm]

Produktvikt

0.7 oz [20 g]

Package Length

5.6 in [14.2 cm]

Package Width

6.8 in [17.3 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 3.6 oz [102 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Dubbelriktad SATA IDE-konverterare
SP4 till dubbel LP4 Y-strömadapter
SATA-kabel
Instruktionsbok

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

