
2-poorts PCI Express FireWire kaart - PCIe FireWire 1394a adapter

Productcode: PEX1394A2V2

Met de PEX1394A2V 2-poorts PCI Express FireWire kaart kunt u twee FireWire 400 poorten op uw 
desktop pc aansluiten. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale 
wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk 
maakt.

Voeg FireWire toe aan de nieuwste computers met PCI Express sleuven. Blijf uw oudere apparaten 
gebruiken, die anders niet met nieuwe computers compatibel zouden zijn. Zo kunt u IEEE 1394A 
FireWire-apparaten zoals digitale camera's, externe harde schijven, DV-camcorders, printers en nog 
veel meer aansluiten.

Voor een brede compatibiliteit wordt de PCIE FireWire adapter natief ondersteund door Windows, 
zonder dat extra stuurprogramma's nodig zijn. De 2-poorts PCI Express 1394a FireWire-kaart is 
uitgerust met een standard-profile steun, terwijl een low-profile-/halfhoge steun is meegeleverd voor 
installatie in kleine-vormfactorcomputers. De PCI Express naar Firewire adapter is ook compatibel met 
macOS 10.10 t/m 10.13.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De PEX1394A2V2 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

         

   

Toepassingen

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

• Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktop/server zonder FireWire-poorten

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

Eigenschappen

• Met geïntegreerde TI 1394 OHCI conforme hostcontroller

• Inclusief low profile / half-height montagebracket

• Twee 6-pins FireWire 400-poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort

• Plug-and-Play compatibel

• Voldoet aan PCI Express 1.1 en IEEE bepalingen 1394a-2000 Std en 1394-1995 Std

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Poorten 2

Interface FireWire 400 (1394a)

Bus type PCI Express

Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)

Poorttype Geïntegreerd op kaart



Chipsetcode Texas Instruments - TSB82AA2

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

400 Mbit/s

Type en snelheid FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s

MTBF 102,635 hours

Connector(en)

Type connector(en) 1 - PCI Express x1

Externe poorten 2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Software

Besturingssystemen Windows 2000, XP, Vista, 7, 8,  8.1, 10, 11, Windows 
Server 2003, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022,  Mac 
OS 10.10-10.13, Linux Kernel 2.4.x en hoger (Alleen 
LTS-versies)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Vrije PCI Express-slot

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Groen

Type behuizing Staal

Lengte product 3.5 in [8.9 cm]

Breedte product 2.7 in [6.8 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product 1.7 oz [49.0 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.1 oz [117.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - PCI Express FireWire kaart

1 - Full profile bracket (vooraf geïnstalleerd)

1 - Low-profile bracket

1 - verkorte handleiding

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


