
SATA-naar-mSATA SSD-adapter met full-profile and low-profile steunen – 
SATA-naar-Mini SATA-converterkaart

Productcode: SAT32MSATPEX

Met de SAT32MSATPEX mSATA-naar-SATA-adapter kunt u een mSATA SSD aansluiten op een 
standaard SATA-poort, en de schijf in elke laptopuitbreidingssleuf monteren.

De adapter maximaliseert de snelheid van uw computer door de prestatie van een mSATA SSD toe te 
voegen aan elke SATA-desktopcomputer. Dit versnelt de opstarttijd en zorgt voor betere prestaties bij 
normaal gebruik.

Voor een probleemloze installatie wordt de adapter gemonteerd in elke nieuwe of oude 
desktopuitbreidingssleuf, met ondersteuning voor PCI- en PCIe-sleuven, terwijl full-profile en 
low-profile steunen worden meegeleverd.

De SAT32MSATPEX wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

 

Toepassingen



• Installeer uw primaire besturingssysteem op een snellere SSD-schijf en laat uw grotere standaard 
HDD in hetzelfde systeem voor bulkopslag

• Maak van een ongebruikte mSATA-schijf een standaard 2,5 inch SATA-schijf

• Toegang tot een mSATA-schijf vanaf een standaard SATA-computersysteem

Eigenschappen

• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

• Compatibel met PCI/PCI-E-sleuven

• Ondersteunt 1.8v/3.3v SSD

• Inclusief low- en full-profile steunen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Aantal stations 1

Schijftype mSATA (Mini SATA)

Schijfinstallatie Vast

Prestaties

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

RAID Nee

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf

Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -0°C to 50°C (32°F to 122°F)

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



Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 4.7 in [12 cm]

Breedte product 0.7 in [18 mm]

Hoogte product 2.4 in [6.2 cm]

Gewicht product 4.4 oz [125 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 5.2 in [13.1 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.2 lb [0.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - SSD-installatieschroeven

2 - Uitgestoken PCI-sleuf

1 - Low-profile montagesteun

1 - Full-profile montagesteun

1 - SATA-naar-mSATA-adapter

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


