
PCI lågprofils 1394a FireWire-kortadapter med 3 portar

Produkt ID: PCI1394_2LP

Denna 3-port PCI lågprofil/halvhöjd 1394a FireWire-kortadapter förvandlar en PCI-kortplats på ett 
moderkort till två externa IEEE 1394a FireWire-kortplatser (1x6-stifts, 1x4-stifts) och ger en intern (6 
stifts) FireWire-port som kan användas istället för den externa 6-stifts-kontakten - en kostnadseffektiv 
lösning som låter dig ansluta en FireWire 400-enhet till din dator.

1394a FireWire-kortet är kompatibelt med antingen Mac eller PC och kan installeras i chassi med 
formfaktor liten/mikro och inkluderar både standard och lågprofils-/halvhöjdsfästen för enkel 
installation.

FireWire 400 kortadapter är en praktisk lösning för att ansluta Ipodar, MP3-spelare, bärbara enheter, 
digitala videokameror med mera till din dator och stöder hot-swap-anslutningar som låter dig koppla 
in och ur din FireWire-utrustning med lätthet.

Kortadaptern är en mångsidig lösning på FireWire videoredigering och kan installeras i en PCI 5V- eller 
PCI-x 3,3V-kortplats.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

    



Användning

• Lägg till en höghastighetsport för FireWire till en stationär dator eller en dator med liten formfaktor 
utan några FireWire-portar

• Anslut en digitalkamera till en dator med PCI för att ladda ned bilder och video

• Anslut en extern hårddisk med hög hastighet till en dator med PCI

Funktioner

• Två externa FireWire 400-portar och en delad intern port med stöd för överföringshastigheter på upp 
till 400 Mbps

• Kompatibel med standarderna IEEE 1394-1995, 2000 och OHCI 1.1

• Kompatibel med PCI-specifikationen revision 2.2

• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

• Hel/lågprofils installeringsfästen ingår

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Portar 2

Gränssnitt FireWire 400 (1394a)

Busstyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Korttyp Lågprofil (SP-fästen ingår)

Industristandarder PCI 2.1

IEEE 1394a

OHCI

IEEE 1394

Chipset-ID VIA/VLI - VT6307

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh

400 Mbps



et

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)

Interna portar 1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)

Externa portar 1 - FireWire 400 (4-stifts, IEEE 1394a)

1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)

Mjukvara

OS-kompatibilitet 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

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav 1 x Ledig PCI-kortplats

Obs. Den interna porten och den övre externa porten delar 
samma anslutning vilket innebär att bara en av portarna 
kan användas åt gången.Konfigurerad med låga fästen 
och standardfästen ingår

Utseende

Produktvikt 4.9 oz [140 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.1 in [18 cm]

Package Width 1.4 in [36 mm]

Package Height 5.1 in [13 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.5 lb [0.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Lågprofils-FireWire-kort med 2 portar



1 - 4- till 6-stifts-FireWire-kabel

1 - Fäste i helprofil

1 - Instruktionsbok

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


