
PCI express till PCI-utbyggnadssystem med 4 kortplatser

Produkt ID: PEX2PCI4

StarTech.coms innovativa PCI express till PCI-expansionschassi ger en snabb och enkel lösning på 
I/O-utbyggnad till nästan alla system med PCI express (PCIe). Denna kostnadseffektiva och 
tidssparande metod är optimal för att maximera nya eller befintliga systems I/O-möjligheter genom 
att vara en plattform där du kan byta tilläggs-PCI-kort mellan bärbara och stationära datorer eller helt 
enkelt lägga till externa PCI-kortplatser till en server/arbetsstation eller bärbar dator.

Det externa expansionschassit lägger till fyra PCI-kortplatser (32-bit/33 MHz) till värddatorn genom 
en enda PCI Express-anslutning. Ger total bandbredd på upp till 250 MBps från x1 PCIe 
värdkontrollerkortet och låter värddatorn fungera som om korten i expansionschassit var anslutna 
direkt till moderkortet. PCIe-kontrollerkortet ansluts direkt till PCI-expansionslådan med en inkluderad 
DVI-kabel för en pålitlig anslutning av hög kvalitet.

Expansionschassit är en pålitlig I/O-utbyggnadslösning och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och 
gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

        

Användning



• Bygg ut ett befintligt systems I/O-möjligheter utan att köpa ett helt nytt system.

• Idealiskt för systemtestare och ingenjörer som vill byta ut I/O-kort regelbundet.

• Lägg till kort i helhöjd till system med liten formfaktor.

• Ger PCI-stöd till system med endast PCIe-kortplatser.

• Ger möjligheter till dataanskaffning, telefoni, lagring och audio med extra I/O-expansionkort.

Funktioner

• Lägg till 4 extra PCI-kortplatser (32-bit/33 MHz) med PCI-express

• Tålig stålkonstruktion

• Stöder både 5 V och 3,3 V och 5 V tilläggs-PCI-kort

• Utbyggnadsbox med egen strömförsörjning och en på/av-knapp

• Ingen drivrutin eller programinstallation

• PCI Express kortadapter inkluderar både hel-/lågprofil-installeringsfästen och en DVI-kabel för att 
ansluta kortet till PCI-chassit

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Busstyp PCI Express

Prestanda

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

143 947 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x1

Externa portar 4 - PCI/PCI-X-plats (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. - Stöder 32-bit PCI-kort kortare än 6,7"; 64-bit PCI-kort 
12,28" (full längd) stöds ej



- Huset ger upp till 5 V vid 3A, 3,3 V vid 4,5 A eller en 
kombinerad effekt av totalt 15 watt

- Denna produkt har kända kompatibilitetsproblem med 
Silicon Image SATA-kontroller på en AMD-plattform

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 12V DC

Utström 3A

Kontakttyp M

Strömförbrukning 36

Miljö

Drifttemperatur 0°C ~ 55°C

Förvaringstemperatur -40°C ~ 75°C

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och stål

Produktlängd 8.0 in [20.4 cm]

Produktbredd 5.4 in [13.7 cm]

Produkthöjd 5.6 in [14.2 cm]

Produktvikt 5.2 lb [2.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.6 in [24.5 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 8.3 in [21.0 cm]



Fraktvikt (förpackning) 5.3 lb [2.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - PCI utbyggnadsbox

1 - PCI express-kort

1 - 91 cm DVI-kabel

1 - Lågprofilsfäste

1 - Skruvsats

1 - Strömkabel

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK 
om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och 
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

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


