
1394a PCI Express FireWire-kort med 2 portar - PCIe FireWire-adapter

Produkt ID: PEX1394A2V

PEX1394A2V PCI Express FireWire-kort med 2 portar gör det möjligt att lägga till två interna FireWire 
400-portar till din stationära PC, vilket gör att du kan ansluta IEEE 1394A FireWire-enheter som till 
exempel digitalkameror, externa hårddiskar, DV-videokameror och mer.

När två enheter ansluts samtidigt reducerar PCIe FireWire-adaptern flaskhalsar i prestandan genom 
sitt stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 400 Mbps till varje port.  FireWire-kortet har en 
dubbel-buss-arkitektur för att ge maximal bandbredd till varje individuellt ansluten enhet istället för 
att dela upp bandbredden på flera portar.

FireWire-kortet är en idealisk lösning för överföring av stora mängder data på en gång och har en 
intern PCIe single chipset-design. Utan ett sekundärt bridge chipset kommunicerar dina 
FireWire-enheter snabbare med din PC för att garantera sömlös användning med dina anslutna tillägg.

För bred kompatibilitet har FireWire-kortet inbyggt stöd för Windows® utan behov av extra 
drivrutiner, ett fäste i standardprofil och ett fäste i lågprofil/halvhöjd för installation i datorer med liten 
formfaktor.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



         

  

Användning

• Lägg till en FireWire-port med hög hastighet till en stationär dator/server utan några FireWire-portar

• Anslut en digitalkamera eller digital videokamera till en stationär dator med en PCI express-port för 
att ladda ned bilder och video

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

Funktioner

• Två 6-stifts FireWire 400 portar, varje port har överföringshastigheter på upp till 400 Mbps

• Tillverkad med ursprungligt PCI Express chipset, utan bryggchip

• Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer

• Kompatibel med PCI Express revision 1.1

• Kompatibel med standarder IEEE 1394a-2000 Std och 1394-1995 Std

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

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Portar 2

Gränssnitt FireWire 400 (1394a)

Busstyp PCI Express

Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)

Porttyp Inbyggd på kort

Chipset-ID VIA/VLI - VT6315N



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

400 Mbps

Typ och hastighet FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1

Externa portar 2 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Mac OS X® 10.10 to 10.14

Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig PCI Express-kortplats

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)

Förvaringstemperatur -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Luftfuktighet 20-80% RH

Utseende

Produktlängd 2.6 in [67.0 mm]

Produktbredd 0.7 in [18.0 mm]

Produkthöjd 2.4 in [6.0 cm]

Produktvikt 1.3 oz [38.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]



Package Width 6.8 in [17.2 cm]

Package Height 1.2 in [31.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [106.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - PCI Express FireWire-kort

1 - Lågprofilsfäste

1 - Instruktionsbok

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


