
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Produkt ID: SAT2MSAT25

SAT2MSAT25-adapterhöljet för anslutning av mini SATA-SSD till 2,5" SATA gör om en mSATA (mini 
SATA) mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD så att den kan användas överallt där en 2,5" SATA-enhet 
kan användas.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning 
med kompatibel kontroller för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA 
III-hårddiskar.

Konverteraren har alla vanliga monteringspunkter som en normal 2,5" hårddisk använder och kan 
installeras i externa kabinett och dockningsstationer för hårddiskar eller i stationära eller bärbara 
datorer. Höljet har även en unik design som ger sömlös genomströmning av data utan flaskhalsar så 
att mSATA-enheten kan arbeta så snabbt som värdsystemet/gränssnittet tillåter.

Denna konverterare är tillverkad av aluminium och plast och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och 
gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 



Användning

• Gör om en oanvänd mSATA-enhet till en vanlig 2,5" SATA solid state-enhet

• Hämta/säkerhetskopiera data från en gammal mSATA-enhet (mini SATA)

• Systembyggare som vill använda en mSATA-enhet i ett system med två hårddiskar, med en SSD för 
operativsystemet och en traditionell HDD för lagring

• IT-tekniker som behöver få åtkomst till en mSATA-enhet från ett vanligt SATA-datorsystem

• IT-proffs som vill få åtkomst till en mSATA-enhet (mini SATA) från en extern källa som t.ex. 
SATA-kabinett eller dockningsstationer

Funktioner

• Stöder solid state-enheter med mSATA-formfaktorer (mini SATA) av full längd

• Hölje med 2,5" SATA-formfaktor

• Genomströmningsdesign för SATA-data/ström

• Hållbar konstruktion av aluminium och plast

• Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt SATA

Antal enheter 1

Enhetstyp mSATA (Mini SATA)

Enhetsinstallation Fixerad

Prestanda

RAID Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA)

Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)



Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Ström

Inspänning 5V DC / 12V DC

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5% ~ 95% RH

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Aluminium och plast

Produktlängd 3.9 in [10 cm]

Produktbredd 2.8 in [70 mm]

Produkthöjd 0.3 in [0.8 cm]

Produktvikt 1.8 oz [52 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.2 in [13.1 cm]

Package Width 6.5 in [16.6 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.1 oz [117 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - mSATA till 2,5" SATA-konverterare

2 - monteringsskruvar

1 - Instruktionsbok



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


