mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapter /
converter
Product ID: SAT32MSAT257

Vergroot uw systeemprestatie enorm door de snelheid van een mSATA SSD toe te voegen aan elke 2,5
inch SATA-applicatie met de SAT32MSAT257 mSATA naar SATA adapter.
Benut het volle vermogen van uw SATA III controller, waarbij een mSATA SSD uw
datatransmissieknelpunt vermindert met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. mSATA SSD's
besparen u ook geld door verlaging van het stroomverbruik van uw normale platterschijven.
Bescherm de gezondheid van uw schijf met een open-frame design, waardoor maximale warmteafvoer
wordt gegarandeerd.
De SAT32MSAT257 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Verander een ongebruikte mSATA SSD drive in een typische 2,5 inch
SATA solid state drive
Voor het terughalen/back-uppen van data van een mSATA SSD met
een standaard SATA-computer
Toegang tot mSATA SSD's van een externe bron, zoals een SATA
schijfbehuizing of docking station

Features
•
•
•
•
•

Open-frame aluminium steun
Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)schijven
Ondersteunt 7 mm of grotere 2,5 inch SATA bays
Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
Ondersteunt mSATA SSD Solid State Drives over de volle lengte
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Warranty

2 Years

Aantal stations

1

Interface

SATA

Schijfinstallatie

Vast

Schijftype

mSATA (Mini SATA)

Hot-swappable

Nee

Maximale overdrachtsnelheid

6 Gbit/s

Type en snelheid

SATA III (6 Gbps)

Hostaansluitingen

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

Schijfaansluitingen

1 - mSATA (52-polig, Mini SATA) Contact

Software

Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product

2.8 in [70 mm]

Gewicht product

4 oz [114 g]

Hoogte product

0.3 in [7 mm]

Lengte product

3.9 in [100 mm]

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

1.2 oz [33 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - mSATA SSD naar 2,5 inch SATA SSD-converter

Hardware

Prestaties

Connector(en)

1 - Montageset (2 schijfmontageschroeven, 4
adaptermontageschroeven)
1 - Installatiehandleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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