
CFast-kaart-naar-SATA-adapter met 2,5 inch
behuizing
Product ID: CFAST2SAT25

Nu kunt u uw CFast™ geheugenkaart gebruiken als een standaard 2,5 inch SATA solid-state drive. Met
deze unieke adapter kunt u data openen op en terughalen van een CFast-kaart via SATA met
hogere datatransmissiesnelheden.

Verander CFast eenvoudig in SATA

Deze CFast-naar-SATA-adapter zorgt voor een permanente conversie van CFast naar SATA voor gebruik
in  kleine vormfactor- of geïntegreerde oplossingen. Het schijfframe en de connector van de adapter
hebben precies dezelfde afmeting en connectorplaats als een 2,5 inch SATA harde schijf.

Dankzij de standaard 2,5 inch behuizing kan de geconverteerde kaart in een laptop of andere standaard
montagesteun worden geïnstalleerd. Als de CFast-kaart eenmaal in deze adapter is gemonteerd, kun u
hem gebruiken net zoals een 2,5 inch SATA-schijf - in uw laptop, docking station, behuizing of desktop.
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Open uw data sneller met SATA-prestatie

Kopieer data van uw CFast-kaart naar uw pc via SATA, met bestandstransmissiesnelheden tot 6 Gbps. U
kunt data kopiëren van uw DSLR-camera's en camcorders, of  grafische bestanden, video's en andere
bestanden van uw CFast-kaart kopiëren.

Hogere bestandstransmissiesnelheden betekent dat u minder lang hoeft te wachten totdat de bestanden
zijn gekopieerd. De werkelijke snelheid is afhankelijk van de snelheid van de CFast-media.

Ontworpen met een duurzame beschermende behuizing, wordt de CFAST2SAT25 gedekt door een 2-jarige
garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor het snel openen en terughalen van data vanaf een CFast-kaart
via SATA

• Kopieer data van hoogwaardige digitale camera's en camcorders of
kopieer grafische bestanden en video's

Eigenschappen

• Gebruik uw CFast-kaart als een 2,5 inch SATA SSD
• Ondersteunt SATA III met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
• SATA en voedingscombiconnector (7- + 15-polig) - identiek aan een

2,5 inch SATA harde schijf
• Dankzij de standaard 2,5 inch behuizing kan de geconverteerde kaart

in een laptop worden geïnstalleerd
• Duurzame beschermende behuizing
• Onafhankelijk van het besturingssysteem, geen installatie van

stuurprogramma's of software vereist
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 1

Interface SATA

Ondersteunde schijfhoogte(n) 3.3mm

5mm

Schijfgrootte CFast (I/II Card)

Schijftype CFAST 2.0, 1.0

Prestaties Aantal plaatsingen 10.000

Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s

MTBF 50.000

RAID Nee

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Type opslagmedium CFast (I/II Card)

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker

Schijfaansluitingen 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin) Stekker

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 75°C (32°F to 167°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 69 mm [2.7 in]

Gewicht product 54 g [1.9 oz]

Hoogte product 1 cm [0.4 in]

Kleur Zwart & Zilver

Lengte product 99 mm [3.9 in]

Type behuizing Staal en kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1.3 in]

Package Length 16.7 cm [6.6 in]

Package Width 14.4 cm [5.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - CFast-kaart-naar-SATA-converter
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1 - Set montageschroeven

1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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