
SATA naar Compact Flash SSD Adapter

Productcode: SAT2CF

Deze SATA-naar-CF SSD-adapter is voorzien van een SATA stroom- en data-aansluiting (mannetjes) 
en een Compact Flash-poort, zodat u een Compact Flash geheugenkaart kunt aansluiten op een laptop 
in de plaats van een seriële ATA harde schijf.

Met de CF naar SATA adapter, een doe-het-zelf SSD-oplossing, kunnen media van het type Compact 
Flash, Compact Flash 2 of MicroDrive op een notebook worden gebruikt als bootable harde schijf 
zonder dat er software of drivers hoeven te worden geïnstalleerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

 

Toepassingen

• Zet een CF-kaart om in een bootable SATA solid state drive (SSD) voor een lager energieverbruik, 
grotere betrouwbaarheid en minder warmteontwikkeling

• Voeg kosteneffectieve solid-state-opslag toe aan een geïntegreerd systeem of computer met kleine 
vormfactor



• Gebruik een compacte SSD in veranderlijke situaties, zoals bij handheld- en mobiele toepassingen of 
in industriële omgevingen

Eigenschappen

• Compatibel met Compact Flash I/II, MicroDrive™

• Kleine, compacte vormfactor

• Geen installatie van drivers of software nodig

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Type opslagmedium CF (Compact Flash I/II kaart)

IBM microschijf

MTBF 3,864,231 Hours

Connector(en)

Externe poorten 1 - CompactFlash (50-pins) slot

1 - SATA (7-polig, data)

1 - SATA voeding (15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Hotswapping niet ondersteund

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 20% tot 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen



Lengte product 2.9 in [74 mm]

Breedte product 2.0 in [51 mm]

Hoogte product 0.2 in [0.6 cm]

Gewicht product 0.7 oz [20 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.6 in [21.8 cm]

Package Width 1.9 in [47 mm]

Package Height 6.3 in [15.9 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.3 lb [0.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SATA naar Compact Flash Adapter

1 - Handleiding

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


