SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer
Produkt ID: SAT2IDEADP

SAT2IDEADP SATA till IDE-hårddiskadapter gör att du kan använda 2,5/3,5 tums IDE baserade
hårddiskar (PATA) i de flesta StarTech.coms SATA-baserade . SATA-IDE-adaptern är tillverkad helt i
metall för att säkerställa lång livslängd och är helt kompatibel med IDE-hårddiskar upp till ATA-133
(133 Mbps).
SATA/IDE-adapterns unika monteringsdesign gör att det går snabbt att installera den på en
IDE/ATA-hårddisk och placera den i en SATA-hårddiskdocka vilket gör det snabbt och smidigt att
hämta data från äldre HDD:er. Adaptern kan även användas till att installera IDE-hårddiskar i
stationära datorer med endast SATA eller om man behöver ansluta en IDE-hårddisk via seriell ATA.
SAT2IDEADP hårddiskadapter fungerar med de flesta av StarTech.coms SATA HDD-dockningsstationer
och -duplikatorer.
Täcks av StarTech.coms 2 års-garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Använd äldre IDE/PATA-hårddiskar i en dockningsstation för SATA-hårddiskar
• Installera en IDE/PATA-hårddisk i en dator med endast SATA-portar
• Återställ data lätt från en 2,5 tums (bärbar dator) IDE-hårddisk genom att ansluta den till en
SATA-kompatibel dator eller dockningsstation

• Tekniker som arbetar med både äldre och nyare teknik

Funktioner
• Stödjer 40 stifts (3,5 tum) och 44 stifts (2,5 tum) IDE-hårddiskar
• Hållbar metallkonstruktion
• Kompatibel med de flesta av StarTech.coms 3,5 tums SATA-hårddiskdockningsstationer och
-duplikatorer
• Stöd för hårddiskar med stor kapacitet, med 48-bit LBA
• Uppfyller revision 1.0
• Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
• Monteringshål för IDE-hårddiskar med både 2,5 och 3,5 tums formfaktor

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)

Nej

Antal enheter

1

Enhetsstorlek

2.5in & 3.5in

Enhetstyp

IDE (ATA)

Enhetsinstallation

Fixerad

Chipset-ID

JMicron - JM20330

LBA-stöd

48-bit

RAID

Nej

Kontakttyp(er)

SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)

Enhetskontakter

IDE (40-stifts, EIDE/PATA)

Prestanda

Kontakt(er)

IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)

LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Värdkontakter

SATA (7-stifts, data)
SATA-ström (15-stifts)

Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Drifttemperatur

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Förvaringstemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet

8% ~ 90% RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

4.0 in [10.1 cm]

Produktbredd

3.1 in [78 mm]

Produkthöjd

1.0 in [26 mm]

Produktvikt

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]

Fraktvikt
(förpackning)

7.7 oz [218 g]

Ingår i paketet

SATA till IDE-adapter

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

40 stifts IDE-kabel
40 stifts till 44 stifts IDE-kabel med ström

SP4 till LP4-strömkabel
Instruktionsbok
Förpackning med monteringsskruvar

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

