
60 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek

Productcode: SATA24RA1

De SATA24RA1 rechtshoekige (90º) SATA-kabel beschikt over een standaard (rechte) 
SATA-contactdoos en een rechtshoekige SATA-contactdoos. Hierdoor wordt een eenvoudige verbinding 
van 60 cm met een seriële ATA-drive met volledige SATA 3.0-bandbreedteondersteuning van 
maximaal 6 Gpbs mogelijk gemaakt, als de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.

Met de rechtshoekige SATA-verbinding kunt u uw seriële ATA harde schijf in moeilijk bereikbare of 
nauwe plekken inpluggen. Dankzij het vlakke, flexibele design van de kabel wordt de luchtstroom 
verbetert en is de warboel in de computerbehuizing minder, waardoor deze schoon en koel blijft.

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

Als alternatief biedt StarTech.com ook een  linkshoekige SATA-kabel (SATA24LA1) van 60 cm, die net 
zo eenvoudig te installeren is als de rechtshoekige SATA-kabel, maar waardoor de kabel via de andere 
kant op de SATA-drive kan worden aangesloten.

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 installatie van schijven in hoogwaardige werkstations

• Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

• 1x SATA-connector

• 1x rechtshoekige/90º SATA-connector

• 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 - SATA (7-polig, data)

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

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Rood

Stijl connector Recht naar haaks rechts

Kabellengte 24.0 in [609.6 mm]

Lengte product 24.0 in [61.0 cm]

Breedte product 0.6 in [1.4 cm]

Hoogte product 0.2 in [6.0 mm]



Gewicht product 0.6 oz [18.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.8 oz [23.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 60 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte 
Hoek

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


