
0,3m SATA Verlengkabel

Productcode: SATAEXT30CM

Met de 30 cm lange SATAEXT30CM SATA-data verlengkabel kunt u de afstand tussen interne 
SATA-schijven tot 30 cm verlengen.

De verlengkabel maakt de installatie van een schijf eenvoudiger en vermindert de kans op schade aan 
de schijf of de SATA-aansluitingen op het moederbord doordat de kabel niet hoeft te worden verbogen 
of uitgerekt om deze aan te sluiten.

De in hoogwaardig materiaal uitgevoerde kabel SATAEXT30CM is vakkundig ontworpen voor 
betrouwbaarheid en topprestaties en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Zorgt voor flexibiliteit in bekabeling bij het opbouwen of upgraden van systemen

• Verleng SATA-dataverbindingen met een kabel die lang genoeg is om de noodzakelijke verbinding te 
leggen, maar kort genoeg om een teveel aan kabel en onnodige wirwar van bekabeling te voorkomen

• Voor gebruik in servers en opslagsystemen

• Minitower-computers



Eigenschappen

• Lengte van 30 cm voor een grotere flexibiliteit

• Voldoet aan de Serial ATA III specificaties

• Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s

• Speciaal ontworpen voor een verbeterde ventilatie en hogere flexibiliteit

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

Draaddikte 26 AWG (0.404 mm)

Kabellengte 1.0 ft [0.3 m]

Lengte product 11.8 in [30.0 cm]

Breedte product 0.6 in [1.4 cm]

Hoogte product 0.2 in [6.0 mm]

Gewicht product 0.4 oz [10.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 6.6 in [16.8 cm]

Package Width 4.9 in [12.4 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.6 oz [16.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 30 cm Verlengkabel SATA Data

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


