M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad
Produkt ID: S32M2NGFFPEX

S32M2NGFFPEX M.2 till SATA-adaptern gör att du kan ansluta en SATA M.2 (NGFF) SSD till en
standard SATA-port och montera enheten i en expansionsplats på en stationär dator.
Nu kan du öka prestandan på din stationära dator genom att byta ut din skivenhet med en snabb M.2
NGFF SSD-enhet. Genom att installera ditt primära operativsystem på M.2 SSD-enheten och använda
din skiv-HDD med högre kapacitet för lagring kan du utnyttja den snabba prestandan från
M.2-enheten för data som används ofta och samtidigt lagra filer som du inte använder lika ofta på
skivenheten.
För en problemfri installation monteras adaptern i en expansionsplats på en ny eller äldre stationär
dator med stöd för AGP-, PCI- och PCIe-platser. Med adaptern följer även fästen i helprofil och
lågprofil för att garantera kompatibilitet med stationära datorer med både liten formfaktor och full
storlek.
S32M2NGFFPEX täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Installera ditt primära operativsystem på en snabbare SSD-enhet och behåll din större standard
hårddisk i samma system för lagring
• Anslut en oanvänd M.2-enhet till ditt datorsystem med en ledig expansionsplats
• Återställ data från en M.2-enhet genom att ansluta den till ett standard SATA-datorsystem

Funktioner
• Optimera prestandan med stöd för SATA III-överföringshastigheter, upp till 6 Gbps
• Lägg till SSD-prestanda till ett stationärt datorsystem genom att konvertera M.2 till SATA
• Bred installationskompatibilitet med stöd för de vanligaste M.2-enheterna (2230, 2242, 2260, 2280)
• Fästen i både lågprofil och helprofil för expansionsplats medföljer
• Stöder SATA I/II/III-enheter (1,5/3,0/6,0 Gbps)
• Kompatibel med PCI/PCIe-plats

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Gränssnitt

SATA

Antal enheter

1

Enhetstyp

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

Enhetsinstallation

Fixerad

Stödda enhetshöjd(er) 2230
2242
2260
2280
Prestanda
Maximal
dataöverföringshastig
het

6 Gbps

Typ och hastighet

SATA III (6 Gbps)

RAID

Nej

Allmänna
specifikationer

Ej kompatibel med PCI-Express M.2 SSD-enheter

Kontakt(er)
Enhetskontakter

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

Värdkontakter

SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Drifttemperatur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Luftfuktighet

5 % till 95 % RH

Produktlängd

4.7 in [12.0 cm]

Produktbredd

0.7 in [18.0 mm]

Produkthöjd

3.7 in [95.0 mm]

Produktvikt

4.6 oz [130.0 g]

Package Length

6.4 in [16.3 cm]

Package Width

5.1 in [13.0 cm]

Package Height

1.3 in [33.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

5.3 oz [150.0 g]

Ingår i paketet

SATA till M.2 NGFF SSD-adapter

Mjukvara

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

Fäste i helprofil (förinstallerad)
Lågprofilsfäste
Skruvmejsel
Distanser (för PCI-platsinstallation)

SSD-installationsskruv

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

