
M.2 till U.2-adapter - För M.2 PCIe NVMe SSD-enheter - PCIe M.2-enhet till 2,5-tums 
U.2 (SFF-8639) värdadapter - M2 SSD-konverterare, röd

Produkt ID: U2M2E125

Denna PCI Express M.2 till U.2-adapter gör det enkelt att installera en M.2 PCIe-NVMe SSD på din 
stationära dator eller server och ansluta till enheten via ett ledigt U.2-gränssnitt (SFF-8639) på 
moderkortet.

Uppgradera systemets prestanda kostnadseffektivt

M.2 till U.2-adaptern är idealisk för IT-proffs, systemintegratörer och installatörer samt för entusiaster 
som ska bygga eller uppgradera en server eller stationär dator. Med stöd för en M.2 PCIe NVMe SSD 
(M-Key) är det ett prisvänligt sätt att lägga till M.2 NVMe-prestanda till din dator eller server via ett 
ledigt U.2- (SFF-8639) kompatibelt gränssnitt på ditt moderkort.

Enkel installering

M.2 till U.2-adaptern fungerar med alla stationära datorer och servrar som har en ledig enhetsingång 
eller U.2 (SFF-8639) värdgränssnitt. Adapterkortet är OS-oberoende så inga drivrutiner eller 
programvaror behövs för installationen.

U2M2E125 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



 

Användning

• Anslut en M.2 NVMe-SSD till din dator eller server via en ledig U.2-plats (SFF-8639) för ökad 
systemhastighet och förbättrad intern datalagring

• Idealisk för IT-proffs, systemintegratörer och installatörer samt för entusiaster som ska bygga eller 
uppgradera en dator eller server

• Få supersnabb dataåtkomst, idealiskt för högpresterande arbetsstationer

Funktioner

• ÖKAD SYSTEMPRESTANDA: Lägg till den snabba prestandan hos en PCIe M.2 NVMe eller AHCI SSD 
till din stationära dator eller server. Denna adapter omvandlar enheten till att passa i ett 2,5-tums 
enhetsfack och ansluter till ett U.2 (SFF-8639) kompatibelt värdgränssnitt

• PCIe M.2 SSD TILL 2,5-TUMS U.2-ADAPTER: Öka hastigheten och prestandan i ditt system 
kostnadseffektivt genom att lägga till en M.2 PCIe NVMe/AHCI SSD i din dator eller server med 
dataöverföringshastigheter på upp till 7,8 Gbit/s när den används med en PCIe Gen 4-plats/system

• PROBLEMFRI INSTALLATION: Denna M2 till U.2-adapter erbjuder en snabb och enkel installation 
med inbyggt OS-stöd

• KOMPATIBILITET: M.2 NVMe SSD-konverteraradaptern är bakåtkompatibel med tidigare versioner 
av PCIe NVMe-enheter och passar i standard 2,5-tums enhetsfack; Ej kompatibel med SATA- eller 
SAS-värdkontroller/Ej kompatibel med M.2 SATA-baserad SSD

• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna M.2 till U.2-adapter 
stöds under 2 år av StarTech.com med gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet 
runt

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt U.2 (SFF-8639; PCIe x4)

Busstyp PCI Express

Antal enheter 1



Enhetstyp M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)

Enhetsinstallation Fixerad

Stödda enhetshöjd(er) 2242

2260

2280

Prestanda

RAID Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)

Värdkontakter 1 - U.2 (PCIe, SFF-8639, AHCI/NVMe)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Ström

Inspänning 5V DC / 12V DC

Miljö

Drifttemperatur +5⁰C to +50⁰C (41°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -25⁰C to +70⁰C (-13°F to 158°F)

Luftfuktighet 15-90 % RH

Utseende

Färg Röd

Kabinettyp Stål

Maximal enhetshöjd 89.8 in [2280 mm]

Produktlängd 3.9 in [10 cm]

Produktbredd 2.8 in [70 mm]

Produkthöjd 0.3 in [0.7 cm]

Produktvikt 1.3 oz [36 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.6 oz [102 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - M.2-enhet till U.2-adapter

4 - adapter-monteringsskruvar

1 - paket med monteringsutrustning för hårddisk

1 - snabbstartsguide

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


