
 Delock Panel przedni 3.5″ > 2 x USB 3.0 + HD-Audio
  Opis
 

Ten panel przedni firmy Delock może być montowany w
wolnej wnęce 3.5″ w komputerze. Wyposażony jest w dwa
porty USB 3.0 oraz dwa porty HD-Audio. Przewody
połączeniowe zostaną podłączone wewnętrznie do płyty
głównej.

 

 Specyfikacja
 

• Złącze:
  zewnętrzne:
    2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
    1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack
    (HD-Audio)
    1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack
    (HD-Audio)
  wewnętrzne:
    1 x żeński port z 19-pinową listwą USB 3.0 na przewodzie
    1 x męska 9-pinowa listwa HD-Audio
• Szybkość transmisji danych do:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
• Przewód do transmisji danych:
  1 x przewód z żeńską 19-pinową listwą USB 3.0 o długości ok. 60 cm (ze złączem)
  1 x przewód z 9-pinową żeńską listwą HD-Audio, ok. 62 cm (ze złączem)
• Ramka metalowa 3.5″
• Kolor: czarny
• Hot Swap, Plug & Play
• Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych
  sterowników
 

 Wymagania systemowe
 

• Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5″
• Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
• Płyta główna z wolną męską 9-pinową listwą HD-Audio
 

 Zawartość opakowania
 

• Panel przedni 3.5″
• Przewód z żeńską listwą pinową HD-Audio
• Śruby
• Instrukcja obsługi

  Numer artykułu 62700
 

EAN: 4043619627004
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Retail Box
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  Zdjęcia
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  General  
  Form factor: 3.5"  
  Funktion: Hot Swap

Plug & Play

 

  Supported operating system: Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych
sterowników

 

  Interface  
  Zewnętrzne: 2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie

1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack (HD-Audio)
1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack (HD-Audio)

 

  Wewnętrzne: 1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 3.0
1 x męska 9-pinowa listwa HD-Audio

 

  Technical characteristics  
  Szybkość transmisji danych: 5 Gbps  
  Physical characteristics  
  Housing: metal  
  Kolor: czarny  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2016 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie,
zmiany & pomyłki zastrzeżone.

www.delock.com
62700

3 / 3
24.10.2016

http://www.tcpdf.org

