
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini 
SATA-konverteringskort

Produkt ID: SAT32MSATPEX

SAT32MSATPEX mSATA till SATA-adaptern gör att du kan ansluta en mSATA SSD till en standard 
SATA-port och montera enheten i en utbyggnadsport på en stationär dator.

Adaptern maximerar datorns hastighet genom att lägga till prestandan från en mSATA SSD till en 
SATA-kapabel stationär dator. Snabbare starttid och högre prestanda vid vanlig användning.

För en problemfri installation monteras adaptern i en utbyggnadsport på en ny eller äldre stationär 
dator med stöd för PCI- och PCIe-portar och levereras med fästen i helprofil och lågprofil.

SAT32MSATPEX täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Installera ditt primära operativsystem på en snabbare SSD-enhet och behåll din större standard 
hårddisk i samma system för lagring



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

• Åtkomst till en mSATA-enhet från ett vanligt SATA-datorsystem

Funktioner

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

• Kompatibel med PCI/PCIe-port

• Stöd för 1.8v/3.3v SSD

• Fästen i lågprofil och helprofil medföljer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Antal enheter 1

Enhetstyp mSATA (Mini SATA)

Enhetsinstallation Fixerad

Prestanda

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Nej

Kontakt(er)

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

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

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 % till 95 % RH



Utseende

Produktlängd 4.7 in [12 cm]

Produktbredd 0.7 in [18 mm]

Produkthöjd 2.4 in [6.2 cm]

Produktvikt 4.4 oz [125 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 5.2 in [13.1 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.2 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - SSD-installationsskruvar

2 - PCI-port-distans

1 - Monteringsfäste i lågprofil

1 - Monteringsfäste i helprofil

1 - SATA till mSATA-adapter

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


