
M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - 
PCIe 3.0

Produkt ID: PEXM2SAT32N1

Denna M.2 SSD-kortadapter med 3 portar är en av de enda korten som stöder både PCIe- och 
SATA-baserade M.2 SSD-enheter (solid state-enheter). Det är ett mångsidigt sätt att bygga ut den 
totala lagringskapaciteten på din stationära dator eller server. Och eftersom den stöder PCIe 
M.2-hårddiskar med hög hastighet kan du öka hastigheten och prestandan på din dator.

Om du behöver ett enkelt och diskret sätt att bygga ut din dators lagring kan detta kort hjälpa dig. 
Kortet är en plattform för att lägga till upp till tre M.2 SSD-enheter till i stort sett vilken dator som 
helst med en PCIe-port. Den stöder vanliga M.2 SATA SSD-enheter samt nyare högpresterande M.2 
PCIe-hårddiskar. Nu har du ett enkelt och effektivt sätt att bygga ut din dators lagring oavsett av 
vilken typ av M.2-hårddisk som du använder.

När du använder kortet med en PCI Express-baserad M.2-hårddisk kan du ge datorns prestanda en 
märkbar hastighetsboost. Med stöd för PCI Express 3.0 (upp till ca 40 Gbps) kan du installera de 
senaste högpresterande M.2 PCIe SSD-enheterna inuti datorn. Med snabbare prestanda kan du få mer 
arbete gjort på kortare tid.

På grund av sina prestanda- och storleksfördelar används M.2-hårddiskar ofta i bärbara datorer. Om 
din bärbara dator har gått sönder men dess M.2-hårddisk fortfarande fungerar kan det här kortet 
hjälpa dig med dataåterställning. När M.2-hårddisken väl har installerats och dataåterställningen är 
färdig kan du fortsätta använda enheten för lagring och säkerhetskopiering.

Detta M.2-kort låter dig utnyttja storleken och prestandan på NGFF M.2 SSD-enheter. M.2-enheter är 
mindre än vanliga skivhårddiskar eller mSATA-baserade SSD-enheter så att du kan installera dem i 
små datorer och servrar med liten formfaktor eller i trängre utrymmen i chassit.

Du kan vara säker på att dina M.2 SSD-enheter är kompatibla med kortadaptern. Det stöder de 
vanligaste enhetsstorlekarna, inklusive 2280, 2260, 2242 och 2230.



PEXM2SAT32N1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Öka den interna lagringskapaciteten på din dator med standard eller liten formfaktor

• Få åtkomst till och återställ data från nästan vilken M.2 SSD som helst, som till exempel hårddiskar 
från bärbara datorer och andra datorer

• Optimera systemet för I/O-intensiva program som till exempel Office-paketet, foto- och 
videoredigering och mediaspelare

• Installera kortet som en vital hårdvarukomponent när du uppgraderar eller bygger din dator

Funktioner

• ÖKAD PRODUKTIVITET: M.2 NVME-kortet tillhandahåller en plattform för upp till tre M.2 
SSD-enheter (Solid State Drives) till alla datorer som har en PCIe-plats. Den stöder vanliga M.2 SATA 
SSD-enheter och nyare högpresterande M.2 PCIe-hårddiskar.

• BÄTTRE PRESTANDA: Detta 3-ports PCIe M.2-adapterkort fungerar med två M.2 SATA-hårddiskar 
och en enda NVMe M.2-hårddisk med stöd för PCIe 3.0 x4 (40 Gbps). Inkluderar standard- och 
lågprofilsfästen. LED-indikatorer för ström och aktivitet

• MAXIMAL KOMPATIBILITET: Med det här PCI Express-kortet kan du dra nytta av NGFF M.2 
SSD-enheter. M.2-hårddiskar som är mindre än vanliga hårddiskar. Stöder de flesta 
hårddiskstorlekarna: 2280, 2260, 2242 och 2230. Kompatibel med PCIe x4-kortplats eller högre

• HJÄLPER TILL MED DATAÅTERSTÄLLNING: För din trasiga bärbara dator med fungerande 
M.2-hårddisk kan du ansluta det här M.2 SATA-kortet till din stationära dator/arbetsstation för att 
återställa dina data. En pass-through SATA-port som går att ansluta till en extra enhet för praktisk 
dataöverföring eller återställning av hårddiskar

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här TAA-kompatibla PCIe M.2-kortadaptern med tre portar 
är designat och byggt för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång flerspråkig teknisk 
assistans dygnet runt, alla vardagar



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 3

Gränssnitt M.2 SATA

SATA

M.2 PCIe

Busstyp PCI Express

Korttyp Standardprofil (inkl. LP-fäste)

Porttyp Inbyggd på kort

Industristandarder Seriell ATA 3.0-specifikation - SATA I/II/III (1,5/3/6 
Gbps)

PCI Express 3.0

Prestanda

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Port Multiplier Nej

Bootable Ja

RAID Nej

ATAPI Support Ja

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

50 000 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - PCI Express x4

Interna portar 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)

2 - SATA (7-stifts, data)



Mjukvara

OS-kompatibilitet OS Independent; No additional drivers or software 
required<br/><br/><strong>Note:</strong> When 
installed in a compatible operating system, the card is 
natively supported and doesn’t require any additional 
drivers or software. However, your operating system 
must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile 
Memory Express).

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav En dator med PCI Express (PCIe) och en ledig PCI 
Express x4-, x8- eller x16-port

En eller två SATA-värdportar på värddatorn (till exempel 
SATA-kontrollerkortet eller moderkortets SATA-portar 
inuti datorn)

Ett operativsystem med inbyggt stöd för PCIe 
SSD-enheter (NVMe), som till exempel: 

 - Windows® 8 och senare 

 - Mac OS 10.10.3 och senare

Obs. Kortets maximala datagenomströmning begränsas av 
bussens gränssnitt. Vid användning med PCI Express 
Gen 1.0-kapabla datorer är den maximala 
genomströmningen 2,5 Gbps per bana. Vid användning 
med PCI Express Gen 2.0-kapabla datorer är den 
maximala genomströmningen 5 Gbps per bana.

Indikatorer

LED-indikatorer 3 - M.2 hårddiskstatus/aktivitet

1 - Ström

Ström

Inspänning 12V DC

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Luftfuktighet 20%~80% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Grön



Kabinettyp Stål

Produktlängd 4.7 in [12 cm]

Produktbredd 0.8 in [20 mm]

Produkthöjd 4.7 in [12 cm]

Produktvikt 2.3 oz [65 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.1 in [13 cm]

Package Width 6.4 in [16.2 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.5 oz [127 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - M.2 NGFF SSD-kortadapter med 3 portar

1 - Fäste i lågprofil

3 - M.2-monteringsskruvar

3 - M.2-monteringsdistanser

3 - M.2-monteringsmuttrar

1 - Skruvmejsel

1 - snabbstartsguide

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


