
40/44-pins IDE naar Compact Flash SSD Adapter

StarTech ID: IDE2CF

Met deze IDE naar Compact Flash SSD Adapter kunt u een Compact Flash-kaart (CF type I/II) of Microdrive
omzetten in een bootable IDE solid-state drive – een eenvoudige en handige manier om een IDE harde schijf te
vervangen. De adapter maakt het gemakkelijk uw eigen SSD in elkaar te zetten (CF-kaart of MicroDrive nodig),
zodat u kunt profiteren van de voordelen van een solid-state opslagmedium. Een SSD zonder bewegende
onderdelen is de ideale oplossing in werkomgevingen waar de volgende eigenschappen van SSD’s van belang
zijn – laag stroomverbruik, geruisloos, schokbestendig, snelle toegangstijd en lage bedrijfstemperatuur zorgen
voor een koeler en stiller opslagmedium dan een conventionele harde schijf. Solid-state drives zijn bovendien
minder gevoelig voor atmosferische gevaren (zoals stofdeeltjes en temperatuursveranderingen), wat zorgt voor
betrouwbare prestaties, ongeacht de omgevingsfactoren. De adapter is uitgerust met zowel een 40-pins (3,5
inch desktopschijf) als een 44-pins (2,5 inch laptopschijf) IDE-aansluiting. Deze unieke adapter kan zowel
worden gebruikt in standaard als in kleine behuizingen – een perfecte oplossing voor geïntegreerde systemen.

Toepassingen

Gebruik een kleine CompactFlash-kaart in plaats van een IDE harde schijf voor kleine geïntegreerde
systemen
Gebruik een solid-state CompactFlash-kaart in plaats van een mechanische harde schijf voor betere
duurzaamheid
Verminder het geluidsniveau en de warmte van een systeem door een CompactFlash-kaart te gebruiken
in plaats van een normale harde schijf

Eigenschappen

Ondersteunt Ultra-DMA
Compatibel met CompactFlash Type I, Type II en MicroDrives
LED-indicatoren voor voeding, activiteit en kaartdetectie
Ondersteunt 40- en 44-pins IDE-interfaces
Configureerbare IDE-jumperinstellingen voor master- of slave-modus
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Technische specificaties

Warranty 2 Years
Type connector(en) 1 - CompactFlash (50-pins) slot
Type connector(en) 1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Male
Type connector(en) 1 - IDE (44 Pin; EIDE/PATA; 2.5" HDD) Male
Type opslagmedium Compact Flash I
Type opslagmedium Compact Flash II
Type opslagmedium IBM Micro Drive
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Systeem- en kabelvereisten 44 of 40-pins IDE-interface
Kleur Zwart
Lengte product 70 mm [2.8 in]
Breedte product 63 mm [2.5 in]
Hoogte product 13 mm [0.5 in]
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
LED-indicatoren 1 - Geel - Kaart aanwezig
LED-indicatoren 1 - Groen - Activiteit
LED-indicatoren 1 - Rood - Power
Bedrijfstemperatuur 0°C to +50°C (32°F to +122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to +70°C (14°F to +158°F)
Vochtigheid 75% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt) 460 g [16.2 oz]
Meegeleverd 1 - IDE-naar-CompactFlash-adapter
Meegeleverd 1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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