
M.2 naar SATA SSD-adapter – in uitbreidingssleuf gemonteerd

Productcode: S32M2NGFFPEX

Met de S32M2NGFFPEX M.2 naar SATA-adapter kunt een SATA M.2 (NGFF) SSD aansluiten op een 
standaard SATA-poort, en de schijf in elke desktopuitbreidingssleuf steken.

U kunt nu de prestatie van uw desktopcomputer aanzienlijk verhogen door uw plattere schijf te 
vervangen door een snelle M.2 NGFF solid state drive. Als u uw primaire besturingssysteem op de M.2 
SSD installeert en uw plattere HDD met meer capaciteit gebruikt voor bulkopslag, kunt u de snelheid 
van de M.2 schijf benutten voor veel gebruikte data, terwijl u bestanden die u minder vaak gebruikt 
op uw plattere schijf opslaat.

Voor een probleemloze installatie kan de adapter in elke nieuwe of oude desktopuitbreidingssleuf 
worden gestoken, met ondersteuning van AGP-, PCI- en PCIe-sleuven. Bij de adapter worden 
full-profile en low-profile steunen geleverd voor zowel volledige en kleine-vormfactordesktops.

De S32M2NGFFPEX wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 



Toepassingen

• Installeer uw primaire besturingssysteem op een snellere SSD-schijf en laat uw grotere standaard 
HDD in hetzelfde systeem voor bulkopslag

• Sluit een ongebruikte M.2 schijf aan op uw computersysteem via een beschikbare uitbreidingssleuf

• Haal data terug van een M.2 schijf door deze aan te sluiten op een standaard 
SATA-computersysteem

Eigenschappen

• Voeg SSD-prestaties toe aan elk desktopsysteem door M.2 in SATA om te zetten

• Optimaliseer de prestatie door ondersteuning van SATA III datatransmissiesnelheden, tot 6 Gbps

• Brede installatiecompatibiliteit dankzij ondersteuning van de meest gebruikelijke M.2 schijven (2230, 
2242, 2260, 2280)

• Inclusief low-profile en full-profile uitbreidingssleufsteunen

• Ondersteunt SATA I,II,III schijven (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Compatibel met PCI/PCIe-sleuven

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface SATA

Aantal stations 1

Schijftype M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Schijfinstallatie Vast

Ondersteunde 
schijfhoogte(n)

2230

2242

2260

2280

Prestaties



Maximale 
overdrachtsnelheid

6 Gbit/s

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

RAID Nee

Algemene specificaties Niet compatibel met PCI-Express M.2 SSD's

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Groen

Lengte product 4.7 in [12.0 cm]

Breedte product 0.7 in [18.0 mm]

Hoogte product 3.7 in [9.5 cm]

Gewicht product 4.6 oz [130.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 5.1 in [13.0 cm]

Package Height 1.3 in [33.0 mm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

5.3 oz [150.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SATA naar M.2 NGFF SSD-adapter

1 - Full-profile steun (vooraf geïnstalleerd)

1 - Low-profile bracket

1 - SSD-installatieschroef

1 - Schroevendraaier

2 - Standoff-schroeven (voor PCI-sleufinstallatie)

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


