
M.2 SSD naar 2,5 inch SATA III-adapter – NGFF Solid-State Drive Converter met beschermende
behuizing

StarTech ID: SAT2M2NGFF25

Vergroot uw systeemprestatie aanzienlijk door uw 2,5 inch SATA harde schijf te vervangen door een M.2 solid-
state drive, met de SAT2M2NGFF25 M.2 SSD naar SATA adapter.

De M.2 naar SATA adapter heeft een omsloten behuizing die extra bescherming biedt aan uw NGFF (Next
Generation Form Factor) SSD. De extra bescherming zorgt voor gemoedsrust omdat u uw M.2 schijf zorgeloos
kunt gebruiken voor applicaties die extra duurzaamheid vereisen zoals hot-swap drive bays of externe SATA
docking stations.

Door het gebruik van een M.2 SSD in plaats van een plattere schijf kunt u de mogelijkheden van uw SATA III
controller volledig benutten, door vermindering van knelpunten bij datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps -- een
ideale oplossing om de prestatie van een HyperDuo array nog meer te verbeteren.

Voor brede compatibiliteit met alle gebruikelijke M.2 solid-state drives, is de SAT2M2NGFF25 geschikt voor
schijven van verschillende hoogte inclusief: 2242, 2260, 2280.

De SAT2M2NGFF25 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

Toepassingen

Toegang tot M.2 schijven vanaf een externe bron, zoals een SATA schijfbehuizing of docking station
Voor het terughalen/back-uppen van data van een M.2 (NGFF) schijf met een standaard SATA-computer
Verander een ongebruikte M.2 schijf in een typische 2,5 inch SATA solid state drive
Gebruik een M.2 in elke 2,5 inch SATA-applicatie

Eigenschappen

Bescherm uw M.2 (NGFF) SSD in elke 2,5 inch applicatie met een omsloten behuizing
Voeg M.2 SSD-prestaties toe aan elk computersysteem door M.2 in SATA om te zetten
Brede compatibiliteit met ondersteuning van de meest gebruikelijke SATA M.2 SSD's (2242, 2260, 2280)
Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
Geschikt voor 9,5 mm of grotere 2,5 inch SATA vormfactorbehuizingnl.startech.com
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Technische specificaties

Warranty 2 Years
Interface SATA
Aantal stations 1
Schijftype M.2 (NGFF)
Schijfinstallatie Vast
Schijfaansluitingen 1 - M.2 (NGFF) Receptacle
Hostaansluitingen 1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Hot-swappable Nee
Besturingssystemen Supports any operating system - No additional drivers or software required
Kleur Zwart
Type behuizing Aluminum en kunststof
Lengte product 98 mm [3.9 in]
Breedte product 68 mm [2.7 in]
Hoogte product 8 mm [0.3 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Meegeleverd 1 - M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapter
Meegeleverd 1 - SSD-montageset
Meegeleverd 1 - Behuizingmontageset
Meegeleverd 1 - Minischroevendraaier
Meegeleverd 1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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