2 poorts USB 3.1 (10Gbps) en eSATA PCIe kaart - 1x USB-A en 1x eSATA
Productcode: PEXUSB311A1E

Deze combinatie PCI Express controllerkaart maakt het u mogelijk om zowel een USB 3.1 Gen 2 poort
en een eSATA-poort op uw desktop-PC aan te sluiten, via een enkele PCIe-sleuf De veelzijdige
controllerkaart biedt een voordelige manier om een high-performance connectiviteit toe te voegen aan
uw computer met de ondersteuning voor zowel nieuwere USB 3.1-apparaten als eSATA-harde
schijven.
Met tot 10 Gbps biedt de USB 3.1 PCIe kaart de snelheid die u nodig hebt voor probleemloze
prestaties via uw compatibele apparaten. Het is ook neerwaarts compatibel met eerdere USB-versies,
zodat u met uw bestaande USB 3.0/2.0/1.1-apparatuur kunt verbinden.
De controllerkaart verbindt uw computer ook met een eSATA-apparaat wat een hot pluggable,
high-speed opslagoplossing biedt voor de back-up of de archivering van gegevens. Met ondersteuning
voor SATA I, II en III harde schijven en gegevensoverdracht tot 6 Gbps, biedt de controllerkaart
betrouwbare prestaties voor uw externe SATA opslagapplicaties.
Voor nog meer veelzijdigheid is de controllerkaart uitgerust met een standard-profile steun, terwijl een
low-profile steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.
De PEXUSB311A1E wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Upgrade een ouder PCIe-systeem naar USB 3.1 Gen 2 compatibiliteit

• Breid uw systeem uit of behoud de ondersteuning voor eSATA-gebaseerde externe schijfopslag

Eigenschappen
• Versterk uw connectiviteit door één USB 3.1 Gen 2 en één eSATA-poort toe te voegen aan uw
computer, via een enkele PCIe-sleuf
• Ondersteunt USB 3.1 dataoverdachtsnelheden tot 10 Gbps
• Ondersteunt SATA I, II en III tot 6 Gbps
• Geschikt voor PCIe x4 interface met PCI Express basisspecificatie revisie 3.0
• Neerwaarts compatibel met USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.0/1.1 apparaten
• Inclusief een low-profile/halfhoge installatiesteun

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

2

Interface

USB 3.1 Gen 2 & eSATA

Bus type

PCI Express

Kaarttype

Standaard bracket (incl. low profile bracket)

Poorttype

Geïntegreerd op kaart

Chipsetcode

ASMedia - ASM2142
ASMedia - ASM1351

Prestaties
Maximale
overdrachtsnelheid

USB 3.1 10 Gbps<br/>eSATA 6 Gbps

Type en snelheid

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning

Ja

Port-multiplier

Nee

ATAPI Support

Nee

Connector(en)
Type connector(en)

PCI Express x4

Externe poorten

eSATA (7-polig, data)
USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software
Besturingssystemen

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 tot 4.4 (alleen LTS-versies)

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Systeem- en
kabelvereisten

Vrije PCI Express-slot

Bedrijfstemperatuur

+5°C to +50°C (+41°F to +122°F)

Opslagtemperatuur

-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)

Vochtigheid

15~90% RV, niet-condenserend

Kleur

Rood

Lengte product

3.7 in [93.0 mm]

Breedte product

3.1 in [80.0 mm]

Hoogte product

3.9 in [100.0 mm]

Gewicht product

1.6 oz [46.0 g]

Package Length

5.6 in [14.2 cm]

Package Width

6.7 in [17.0 cm]

Package Height

1.2 in [30.0 mm]

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Verzendgewicht
(verpakt)

4.3 oz [122.0 g]

Meegeleverd

controllerkaart

Wat wordt er
meegeleverd

Low-profile-bracket
verkorte handleiding

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

