
 Delock Rack/stelaż ruchomy 5.25″ do 4 x 2.5″ SATA / SAS HDD /
SSD 12 Gb/s
  Opis
 

Rack ruchomy Delock może zostać wmontowany w wolną
kieszeń 5.25″ peceta i umożliwia pracę czterech dysków
2.5″ SATA lub SAS.

Szybka wymiana dysków
Dzięki specjalnemu mechanizmowi, dyski można szybko i
łatwo wymieniać. Na przykład, łatwo schować dysk z
backupem.

Ochrona przed kradzieżą
Każda z czterech wyjmowalnych ramek ma własny zamek.
Pozwala to na zabezpieczenie przed kradzieżą i
nieuprawnionym użyciem.

Działa z kontrolerem SATA
Rack ruchomy Delock może być też użyty na płycie
głównej z kontrolerem SATA.
Delock 83320 umożliwia łączenie portu Mini SAS HD ma
mobilnym racku do czterech wolnych portów SATA n
płycie głównej i umożliwia wykorzystanie do czterech
SATA HDD.

 

 Uwaga
 

• Nie jest możliwe używania dysków twardych SAS z kontrolerem SATA.
 

 Specyfikacja
 

• Złącze:
  wewnętrzne:
    4 x SFF-8680 żeńskie
  zewnętrzne:
    1 x Mini SAS HD SFF-8643 żeńskie
    1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania
• Odpowiednia do 2.5″-calowego dysku twardego / SSD SATA / SAS:
  Wysokość dysku twardego do 15 mm
  obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
• Szybkość transmisji danych:
  SATA do 6 Gb/s
  SAS do 12 Gb/s
• Rack ruchomy z zamkiem mechanicznym na każdej kieszeni
• 4 x Wskaźnik LED zasilania i dostępu
• Odporna metalowa obudowa
• 2 x wentylator 35 x 35 mm z tyłu
• Dwie prędkości wiatraka
• Hot Swap
• Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się
  żadnych sterowników
 

 Wymagania systemowe
 

• Komputer PC z jedną wolną wnęką 5.25″
• PC z jednym kontrolerem SAS lub SATA
• Zasilacz z 15-pin żeńskie złącze SATA
• 1 kabel Mini SAS HD
 

 Zawartość opakowania
 

• Kieszeń przenośna
• Śruby

  Numer artykułu 47233
 

EAN: 4043619472338
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: White Box
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• Instrukcja obsługi

  Zdjęcia
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  General  
  Kształt: 5.25"  
  Suitable for data medium: 2.5″

SSD lub HDD
height up to 15.0 mm

 

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

 

  Interface  
  Zewnętrzne: 1 x 36 Pin SFF-8643 Buchse

1 x 15 Pin SATA Stromanschluss

 

  Wewnętrzne: 4 x SFF-8680 Buchse  
  Technical characteristics  
  Szybkość transmisji danych: up to 12 Gbps  
  Physical characteristics  
  Materiał obudowy: metal  
  Długość: 151 mm  
  Width: 146 mm  
  Height: 42 mm  
  Kolor: czarny  
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