
 Delock Rack mobil 3.5″ pentru 1 x 2.5″ U.2 NVMe SSD sau SATA
/ SAS HDD / SSD
  Descriere scurta
 

Acest rack mobil din metal de la Delock se poate instala
într-un compartiment liber cu interfaţa de 3.5″ a unui PC.

Interfață U.2 SFF-8639 potrivită și pentru SATA și
SAS
Un SSD de 2.5″ U.2 poate fi montat în tavă și alunecat în
rack.
Se poate instala și un hard disk SATA sau SAS sau un
SSD. În funcție de tipul de memorie instalat, cablul
corespunzător trebuie conectat la partea din spate și
conectat la sistem. Acest lucru este posibil deoarece portul
SFF-8639 permite conectarea unui cablu SAS 29 pin sau
SATA.
Funcția de schimbare rapidă permite schimbul unității
HDD în timpul funcționării.

Tavă cu blocare de taste
Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie
pentru prevenirea accesului neautorizat.

 

 Specificatii
 

• Conectori:
  intern:
  1 x U.2 SFF-8639 mamă
  extern:
  1 x U.2 SFF-8639 tată
• Adecvat pentru hard diskuri/unităţi SSD SATA / SAS de 2.5″:
  Înălţime hard disk de până la 15 mm
  acceptă SATA / SAS hard diskuri / unităţi SSD de 5 V
  acceptă SAS hard diskuri / unităţi SSD de 12 V
• Rată transfer date:
  SATA de până la 6 Gb/s
  SAS de până la 12 Gb/s
  NVMe de până la 32 Gb/s
• 1 x Comutator pornit / oprit
• Blocare taste
• Înlocuire la cald
 

 Cerinte de sistem
 

• Linux Kernel 3.19 sau superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC cu un compartiment de 3.5″ disponibil
• Un port liber U.2 sau
• Un port SATA / SAS liber
 

 Pachetul contine
 

• Rack mobil cu interfaţa de 3.5″
• Tavă interioară rack mobil cu interfaţa de 2.5″
• 2 cheie
• 6 x şuruburi pentru rack
• 4 x şuruburi pentru hard diskuri
• Manual de utilizare

  Nr. 47232
 

EAN: 4043619472321
 

Țara de origine: China
 

Pachet: White Box
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  Imagini
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  General  
  Formă: 3.5"  
  Suitable for data medium: 2.5″

SSD or HDD
height up to 15.0 mm

 

  Interface  
  External: 1 x U.2 SFF-8639 male  
  Internal: 1 x U.2 SFF-8639 female  
  Technical characteristics  
  Data transfer rate: up to 32 Gbps  
  Physical characteristics  
  Material carcasă: metal  
  Colour: negru  
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