
61cm SATA Data en Voeding Combokabel

Productcode: SATA24POW

De SATA24POW SATA gegevens- en voedingskabel beschikt over een gecombineerde 22-pins 
gegevens- en voedingsconnector voor een SATA-contactdoos en over een Molex 
(LP4)-voedingsconnector en gegevensconnector voor een SATA-contactdoos, Hierdoor kunt u een 
conventionele seriële ATA-gegevensverbinding met een computer tot stand brengen, terwijl de drive 
wordt gevoed via een LP4-verbinding met de voedingsbron van de computer.

Deze kwalitatief hoogwaardige SATA voedings-/LP4-adapterkabel meet 60 cm en biedt de nodige 
flexibiliteit om de SATA harde schijf op de gewenste plek in de computerbehuizing te plaatsen zonder 
de voedingsbron van de computer te hoeven upgraden in verband met SATA-compatibiliteit.

Deze SATA gegevens- en voedingscombokabel 60 cm is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt 
door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen

• Voor toepassing in servers en opslagsystemen



• Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

• 1x  SATA (gegevens- en voedings) contactdoos

• 1x Molex (LP4) voedingsaansluiting

• 1x  SATA gegevenscontactdoos

• Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

• Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"

• 60 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Connector(en)

Connector A 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

1 - SATA (7-polig, data)

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

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Rood

Stijl connector Recht

Kabellengte 24.0 in [609.6 mm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.9 in [20 cm]



Package Width 3.2 in [81 mm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.1 lb [0.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 61cm SATA Data en Voeding Combokabel

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


