
3-poort PCI Low Profile 1394a FireWire Adapter

Productcode: PCI1394_2LP

Deze 3-poort PCI low-profile 1394a FireWire-adapter maakt van een PCI-slot twee externe IEEE1394a 
FireWire-slots (1x 6-pins, 1x 4-pins) en is beschikt ook over een interne (6-pins) FireWire-poort die in 
plaats van de externe 6-pins aansluiting kan worden gebruikt - een kosteneffectieve oplossing 
waarmee u elk FireWire400-apparaat kunt aansluiten op uw desktopcomputer.

De FireWire-kaart is compatibel met zowel Mac- als pc-computers en kan worden geïnstalleerd in 
computerbehuizingen met kleine of micro-vormfactor, en wordt geleverd met standaard en low profile 
/ half-height brackets voor een eenvoudige installatie.

De FireWire400-adapter is een praktische oplossing voor het aansluiten van iPods, MP3-spelers, 
draagbare opslagmedia, digitale camcorders en nog veel meer op uw desktopcomputer en ondersteunt 
hot-swapping, zodat u uw FireWire-apparatuur gemakkelijk kunt aansluiten, verwijderen en 
verwisselen.

De adapter is een veelzijdige FireWire-oplossing voor videobewerking en kan worden geïnstalleerd in 
een 5V PCI of 3,3V PCI-x slot.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

    



Toepassingen

• Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer of pc met kleine vormfactor

• Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI-slot voor het overzetten van foto's en 
video’s

• Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI

Eigenschappen

• Twee externe FireWire400-poorten en een gedeelde interne poort met overdrachtsnelheden tot 400 
Mbit/s per poort

• Voldoet aan de IEEE1394-1995, -2000 en OHCI 1.1-normen

• Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties

• Plug-and-play en hot-swappable

• Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Poorten 2

Interface FireWire 400 (1394a)

Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)

Industriestandaarden PCI 2.1

IEEE 1394a

OHCI

IEEE 1394

Chipsetcode VIA/VLI - VT6307

Prestaties

Maximale 400 Mbit/s



overdrachtsnelheid

Connector(en)

Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)

Interne poorten 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Externe poorten 1 - Firewire 400 (4-polig, IEEE 1394a)

1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Software

Besturingssystemen Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), 
XP (32/64), 98SE, 2000 

Windows Server® 2012, 2003 

 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.4) 

Linux

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

1x vrij PCI-slot

Notitie De interne poort en de externe poort aan de bovenzijde 
delen dezelfde aansluiting, wat betekent dat van deze 
twee poorten er slechts een tegelijk kan worden 
gebruikt.Voorgemonteerd met low-profile bracket and 
standaard bracket meegeleverd

Fysieke 
eigenschappen

Gewicht product 4.9 oz [140 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.1 in [18 cm]

Package Width 1.4 in [36 mm]

Package Height 5.1 in [13 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.5 lb [0.2 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort Low Profile Firewire Kaart

1 - 4-pins naar 6-pins Firewire Kabel

1 - Standaard montagebracket

1 - Handleiding

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


