SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations
Productcode: SAT2IDEADP

Met de SAT2IDEADP SATA naar IDE harde schijf adapter kunt u uw 2,5 inch of 3,5 inch IDE (PATA)
harde schijven gebruiken in de meeste SATA van StarTech.com. De SATA/IDE-adapter is compleet
uitgevoerd in metaal voor maximale duurzaamheid, en is volledig compatibel met IDE harde schijven
tot ATA-133 (133 MB/s).
De unieke opbouw van de SATA/IDE-adapter maakt een eenvoudig bevestiging aan een IDE/ATA
harde schijf en plaatsing in een SATA docking station mogelijk, voor het snel en gemakkelijk
overzetten van gegevens vanaf oudere harde schijven. De adapter kan ook worden gebruikt om IDE
harde schijven te installeren in desktopcomputers met alleen SATA, of in enig ander scenario waarbij
er een IDE harde schijf moet worden aangesloten via SATA.
De SAT2IDEADP harde schijf adapter werkt met de meeste SATA docking stations en duplicators van
StarTech.com,
Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Gebruik oudere IDE/PATA harde schijven in een SATA docking station
• Installeer een IDE/PATA harde schijf in een computer met alleen SATA-poorten
• Zet op eenvoudige wijze gegevens over vanaf een 2,5 inch (laptop) IDE harde schijf door deze aan
te sluiten op een computer of docking station met SATA

• Technici die moeten werken met allerlei oude en nieuwe technologie

Eigenschappen
• Ondersteunt 40-pins (3,5 inch) en 44-pins (2,5 inch) IDE harde schijven
• Duurzame metalen constructie
• Compatibel met de meeste 3,5 inch SATA docking stations en duplicators van StarTech.com
• Ondersteuning voor harde schijven met hoge capaciteit via 48-bits LBA
• Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
• Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
• Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch IDE harde schijven

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Ventilator(en)

Nee

Aantal stations

1

Schijfgrootte

2.5in & 3.5in

Schijftype

IDE (ATA)

Schijfinstallatie

Vast

Chipsetcode

JMicron - JM20330

LBA-ondersteuning

48-bit

RAID

Nee

Type connector(en)

SP4 (4-polig, Small Drive Power)

Schijfaansluitingen

IDE (40-polig, EIDE/PATA)

Prestaties

Connector(en)

IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD)

LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
Hostaansluitingen

SATA (7-polig, data)
SATA voeding (15-polig)

Software
Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Bedrijfstemperatuur

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Opslagtemperatuur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid

8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Lengte product

4.0 in [10.1 cm]

Breedte product

3.1 in [78 mm]

Hoogte product

1.0 in [26 mm]

Gewicht product

3.7 oz [104 g]

Package Length

5.8 in [14.7 cm]

Package Width

4.3 in [11 cm]

Package Height

2.0 in [52 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

7.7 oz [218 g]

Meegeleverd

SATA naar IDE adapter

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

40-pins IDE-kabel

40-pins naar 44-pins IDE-kabel met voeding
SP4 naar LP4 voedingskabel
Pakje met montageschroeven
Handleiding

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

