
PCI Express naar PCI Adapterkaart

StarTech ID: PEX1PCI1

Installeer half-height/low profile PCI-insteekkaarten in een standaard PCI Express-uitbreidingsslot. Met deze
PCIe naar PCI adapterkaart kunt u gebruik maken van low profile PCI-uitbreidingskaarten in een PCI Express-
slot van een server of desktopcomputer. De adapterkaart voldoet aan de PCI Express-specificaties 1.0a en de
PCI-specificaties 2.2. De kaart wordt geinstalleerd in een 1x PCIe-slot en ervoor in de plaats krijgt u een low
profile PCI-slot. Een extra standaard PCI Express-bracket wordt meegeleverd voor installatie in een
uitbreidingsslot van een grotere desktopcomputer of server.

De veelzijdige adapterkaart zet PCIe om naar PCI of PCI-X; een ingebouwde 4-polige stroomaansluiting
verbindt de kaart met de voeding van de computer, zodat u universele PCI-kaarten (3,3V / 5V) kunt installeren.

De adapterkaart biedt een voordelige oplossing waarmee u de bruikbaarheid van oudere PCI-kaarten kunt
verlengen of een nieuwer op PCIe gebaseerd systeem kunt uitbreiden.

Om ervoor te zorgen dat de PCIe-naar-PCI-adapter in elke low profile server of desktopcomputer kan worden
geïnstalleerd, beschikt deze over een innovatief bracket-ontwerp dat de low profile PCI- of PCI-X-kaart aanpast
aan en vastzet in de uitbreidingsslot.

Toepassingen

Gebruik oudere PCI-kaarten in nieuwe computersystemen gebaseerd op PCI Express
Installeer een low profile / half-height PCI-kaart in een standaard PCI Express-system
Industriële en oudere PCI-kaarten zijn wellicht moeilijk te vinden of te duur om te vervangen
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Eigenschappen

Innovatief bracket-ontwerp past zich aan de bestaande low profile / half-height bracket van de PCI-kaart
aan en zet deze vast
Voldoet aan de PCI Express-specificaties 1.0a voor maximaal 250 MB/s aan beschikbare bandbreedte
Inclusief 4-polige stroomaansluiting voor universele PCI-kaarten (3,3V / 5V)
Compatibel met PCI Express naar PCI/PCI-X Bridge specificatie 1.0
Geen drivers of software nodig

Technische specificaties

Warranty 2 Years
Interface PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Bustype PCI Express
Kaarttype Standaard
Chipsetcode Pericom - PI7C9X111SL
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Male
Interne poorten 1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Male
Interne poorten 1 - PCI (5V; 32-bit) Slot Female
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Lengte product 135 mm [5.3 in]
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 52 g [1.8 oz]
Bedrijfstemperatuur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Verzendgewicht (verpakt) 140 g [4.9 oz]
Meegeleverd 1 - PCI Express naar PCI-interface
Meegeleverd 1 - Extra standaard montagebracket
Meegeleverd 1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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