
1-poort PCI Express eSATA II Controllerkaart

Productcode: PEXESATA1

Deze eSATA Controllerkaart maakt van een PCI Express-slot (1x) een externe SATA-poort voor een 
snelle en probleemloze externe opslag.

Deze PCI Express eSATA Controllerkaart ondersteunt SATA 300 (SATA II) harde schijven 
(achterwaarts compatibel met SATA 150) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s en is de perfecte 
oplossing voor het upgraden van bestaande eSATA-functionaliteit of het gewoon toevoegen van een 
externe SATA-poort aan een desktopcomputer.

De controllerkaart beschikt over een native PCI Express-chipset, die zorgt voor een verbeterde 
compatibiliteit, betrouwbaarheid en prestatie van externe opslagmedia. De kaart is ook voorzien van 
port-multiplier functionaliteit met command-based switching voor het aansluiten van meerdere 
externe harde schijven op een computer via een enkele eSATA-aansluiting.

De eSATA PCI Express Controllerkaart beschikt ook over een interne SATA-poort, die kan worden 
gebruikt voor de installatie van een conventionele (interne) SATA-schijf.  De interne SATA-poort kan 
echter niet tegelijkertijd worden gebruikt met de externe SATA-poort.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

    



Toepassingen

• Biedt u een externe eSATA-poort voor het aansluiten van SATA-apparaten zoals externe harde 
schijven

Eigenschappen

• 1 interne SATA-poort of 1 externe eSATA-poort (omschakelbaar)

• Ondersteuning voor FIS-based port-multiplier technologie

• Ondersteuning voor opslagmedia met hoge capaciteit door 48-bits Logical Block Addressing (LBA)

• Hot-swapping van opslagmedia

• Ondersteuning voor Native Command Queuing (NCQ)

• Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s

• Maakt gebruik van een enkele native PCI Express-chipset

• Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Poorten 1

Interface eSATA

Bus type PCI Express

Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)

Chipsetcode Silicon Image - SiI3531

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

3 Gbit/s

Type en snelheid SATA 3 Gbit/s (SATA II)

Port-multiplier Ja

RAID Nee



Ondersteunde 
RAID-niveaus

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

Connector(en)

Type connector(en) 1 - PCI Express x1

Interne poorten 1 - SATA (7-polig, data)

Externe poorten 1 - eSATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

 Linux 2.6.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 4.7 in [12.0 cm]

Breedte product 2.8 in [7.0 cm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 1.3 oz [37.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.9 oz [140.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - eSATA PCI Express Kaart

1 - SATA-kabel



1 - Low-profile bracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

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


