
U.2 naar PCIe adapter voor 2.5" U.2 NVMe SSD -
SFF-8639 - x4 PCI Express 3.0
Product ID: PEX4SFF8639

Krijg ultrasnelle datatoegang door toevoeging van een NVMe U.2 SSD aan uw computer. Met deze U.2
naar PCIe adapter kunt u een high-speed, U.2 (4-lane PCIe) 2,5 inch NVMe SSD, zoals de Intel® 750
serie schijf, toevoegen aan een pc met een beschikbare x4 PCI Express-uitbreidingssleuf.

U kunt de PCIe U.2 schijf direct op de adapter monteren, zodat u uw systeemprestatie eenvoudig en
comfortabel kunt verbeteren en uw algehele interne opslag kunt vergroten.

Vergroot uw systeemsnelheid en -prestatie

Met de uitbreidingskaart kunt u volledig profiteren van de hoge snelheid en compacte afmeting van PCIe
U.2 interne solid-state drives. De adapter maakt direct verbinding met het moederbord van uw computer
ter ondersteuning van een NVMe U.2 op PCIe gebaseerde SSD via ultrasnel x4 PCIe. Na installatie van de
U.2 op PCIe gebaseerde schijf is de snelheid van uw computer aanzienlijk verhoogd.
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Eenvoudig te installeren

De uitbreidingskaart is uitgerust met een full-profile steun en heeft voor de installatie geen adapterkabel
nodig, waardoor kabelwarboel wordt verminderd en systemen eenvoudiger kunnen worden gebouwd. De
schijf wordt direct aangesloten op de SFF-8639 connector van de adapter, en de adapter wordt direct op
het moederbord van de computer aangesloten.

De adapter is compatibel met PCIe 3.0 moederborden en ook neerwaarts compatibel met PCIe 2.0 en
PCIe 1.0.

De PEX4SFF8639 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Upgrade uw datacenter of bedrijfsapplicaties met U.2 NVMe SSD
functionaliteit

• Benut de geavanceerde prestatie van een PCIe U.2 NVMe 2,5 inch
SSD voor intensieve datawerkzaamheden

• Werk efficiënter met grote bestanden voor audio-/videoproductie en -
bewerking

• Verhoog uw productiviteit voor data-intensieve applicaties, ideaal
voor ontwikkelaars en content creators

Eigenschappen

• Vergroot de systeemsnelheid en -prestatie door toevoeging van een
PCIe NVMe U.2 SSD aan uw pc

• Vereenvoudig het bouwen van systemen met een U.2 naar PCIe
adapter, waarmee uw SSD direct op de adapter wordt aangesloten,
zonder dat adapterkabels noodzakelijk zijn

• PCI Express 3.0 x4 lane hostadapter
• Compatibel met x4 PCIe 3.0 moederborden, en neerwaarts

compatibel met PCIe 2.0 en PCIe 1.0
• Onafhankelijk van het besturingssysteem, geen installatie van

stuurprogramma's vereist, voor een snelle, probleemloze installatie
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 1

Bus type PCI Express

Interface PCI Express

Ondersteunde schijfhoogte(n) 15mm

12.5mm

9.5mm

7mm

5mm

Schijfgrootte 2.5in

Schijfinstallatie Vast

Schijftype U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)

Ventilator(en) Nee

Prestaties Hot-swappable Nee

RAID Nee

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - PCI Express x4 Mannelijk

Schijfaansluitingen 1 - U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Activiteit terminal/header

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Vochtigheid 15% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 12.2 cm [4.8 in]

Gewicht product 65 g [2.3 oz]

Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]

Kleur Rood

Lengte product 16.5 cm [6.5 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 45 mm [1.8 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]

Package Width 16 cm [6.3 in]

Verzendgewicht (verpakt) 161 g [5.7 oz]
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - schijfadapterkaart

4 - schijfmontageschroeven

1 - verkorte handleiding

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