
45 cm SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel

Produkt ID: SATA18RA1

SATA18RA1 rätvinklig (90 grader) SATA-kabel har ett standard- (rakt) SATA-fäste liksom ett 
rätvinkligt SATA-fäste som ger en enkel 45 cm anslutning till en seriell ATA-enhet med fullständigt 
SATA 3.0-bandbreddsstöd upp till 6 Gbps när det används med SATA 3.0-kompatibla enheter.

Med den rätvinkliga SATA-anslutningen kan du koppla din seriella ATA-hårddisk i svåråtkomliga eller 
trånga utrymmen. Kabelns flexibilitet och lågprofilsdesign förbättrar luftflödet och minskar röran i ditt 
chassi vilket håller chassit rent och svalt.

SATA-kabeln på 45 cm är tillverkad av material av högsta kvalitet och utformad för optimal prestanda 
och pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Som alternativ erbjuder StarTech.com även en 45 cm vänstervinklad SATA-kabel (SATA18LA1) med 
lika enkel installation som den rätvinkliga SATA-kabel men där det är möjligt att ansluta kabeln till 
SATA-enheten från det andra hållet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor

• Servrar och underlagringssystem



• Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer

• Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter

Funktioner

• 1x SATA-kontakt

• 1x rätvinklig/90 graders SATA-kontakt

• Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd

• Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar

• Ger 45 cm kabellängd

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Kontakt(er)

Connector A 1 - SATA (7-stifts, data)

Connector B 1 - SATA (7-stifts, data)

Miljö

Drifttemperatur 20°C to 80°C (68°F to 176°F)

Förvaringstemperatur 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)

Luftfuktighet 50% relative humidity

Utseende

Färg Röd

Kontakttyp Rak till högervinklad

Kabellängd 18.0 in [457.2 mm]



Produktlängd 18.0 in [45.7 cm]

Produktbredd 0.6 in [1.4 cm]

Produkthöjd 0.2 in [6.0 mm]

Produktvikt 0.5 oz [14.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.0 in [12.8 cm]

Package Width 8.6 in [22.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.6 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.7 oz [19.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 45 cm SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel

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


