
PRODUKTOVÝ LETÁKWWW.DELOCK.CZ

Popis

Specifikace

© Připraveno v roce 2011 firmou Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce. 
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

PN
EAN
Země původu                   
Kód celního sazebníku

2.5 externí skříň pro SATA HDD s připojením na 
Multiport USB 3.0 + eSATAp 
(až do 14,5 mm HDD)

Toto hliníkové pouzdro Delock umožňuje 
instalaci 2.5 SATA HDD nebo SSD a 
nabízí až 4 různé možnosti připojení 
díky speciálnímu Mult iportovému 
rozhraní USB 3.0 + eSATAp. Multiport je 
kombinací eSATA a USB 3.0 rozhraní, 
který podporuje rychlý přenos dat a 
napětí až do 5 V. Pro přídavné napětí, 
pokud připojujete přes rozhraní eSATA, 
použijte další napájecí kabel, který je 
součástí balení.
Je konstruován pro různé disky s 
výškou do 14,5 mm.

Možnosti připojení: 
1. USB 3.0 (napájení přes USB)
2. USB 2.0 (napájení přes USB)
3. eSATAp (napájení přes eSATA 
    kombo-připojení eSATA+USB - 
    eSATA pro data a USB pro napájení)
4. eSATA (eSATA pro data a napájení 
   přes USB napájecí kabel, který je 
   součástí dodávky) 

• Externí hliníkové pouzdro pro 2.5 SATA 1.5 Gb/s, 3 Gb/s a 
  6 Gb/s HDD nebo SSD 
• Podporuje různé pevné disky s výškami: 
  9 mm, 12,5 mm nebo 14,5 mm
• Konektor externí: 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 
           1 x DC pro napájení přes připojení přes 
         eSATA 
                  interní:   SATA 22 pin (data + napájení) 
• Rozměry DC konektoru:  
  délka kolíku: 9,5 mm 
  ø 3,5 / 1,3 mm 
  Polarita: zem vnější, plus vnitřní
• Datová rychlost přenosu: 
  1. USB 3.0 až do 5 Gb/s
  2. USB 2.0 až do 480 Mb/s 
  3. eSATA až do 6 Gb/s 
• Skříň s plnohodnotným-PCB
• LED indikující napájení a přístup
• Rozměry (DxŠxV): 136 mm x 80 mm x 21 mm
• Hot Swap, Plug & Play
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Systémové požadavky
• Windows ME/2000/Server-2003/XP/Vista/7, 
  Mac OS 10.x a vyšší verze
• PC nebo notebook se 
 1. s volným USB 3.0 portem 
 2. nebo volným USB 2.0 portem 
 3. nebo volným eSATAp portem 
 4. nebo volným eSATA portem a volným USB portem pro 
     napájení

Obsah balení
• 2.5 externí skříň 
• Kabel USB 3.0-A/A (cca. 50 cm)
• Napájecí kabel DC-USB (cca. 80 cm) 
• Kabel eSATAp (cca. 50 cm)
• Pouzdro, šroubovák, šroubky
• Uživatelská příručka

Balení
• Kartonová krabice

Související produkty v nabídce Delock:
• Položka p/n 41293 Napájecí zdroj s DC konektorem
• Položka p/n 66222 Express Card > 1 x Power over eSATA 
• Položka p/n 89233 PCIe Card > 2 x Power over eSATA
• Položka p/n 84386 kabel Power over eSATA 1 m
• Položka p/n 61862 Přední panel 2 x Multiport 
  USB 3.0 + eSATAp




