
2-poorts 1394a PCI Express FireWire-kaart - PCIe
FireWire-adapter
Product ID: PEX1394A2V

Met de PEX1394A2V 2-poorts PCI Express FireWire-kaart kunt u twee native FireWire 400 poorten
toevoegen aan uw desktop pc, waardoor u IEEE 1394A FireWire-apparaten zoals digitale camera's,
externe harde schijven, DV-camcorders en nog veel meer kunt aansluiten.

Wanneer twee apparaten tegelijkertijd zijn aangesloten, vermindert deze PCIe FireWire-adapter de
prestatieknelpunten door ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 400 Mbps naar elke poort.  De
FireWire-kaart maakt gebruik van een dubbele busarchitectuur zodat elk afzonderlijk aangesloten
apparaat over de maximale bandbreedte beschikt in plaats van de bandbreedte over meerdere poorten te
verdelen.

Als ideale oplossing voor de gelijktijdige transmissie van grote datavolumes is in de FireWire-kaart ook
een native PCIe enkelvoudige chipset geïntegreerd. Zonder een secundaire bridgechipset communiceren
uw FireWire-apparaten sneller met uw pc en zorgen zo voor naadloze bediening van uw aangesloten
randapparaten.
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Voor een brede compatibiliteit wordt de FireWire-kaart native ondersteund in Windows® zonder dat extra
stuurprogramma's vereist zijn en is bij levering voorzien van een standard-profile steun. Daarnaast
worden een low-profile-/halfhoge steun meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktop/server
zonder FireWire-poorten

• Sluit een digitale camera of digitale videorecorder aan op een
desktop via een PCI Express-sleuf voor het downloaden van foto's en
video

• Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met
PCI Express

Features

• Twee 6-pins FireWire 400-poorten met overdrachtsnelheden tot 400
Mbit/s per poort

• Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
• Inclusief low profile / half-height montagebracket
• Voldoet aan PCI Express revisie 1.1
• Voldoet aan IEEE bepalingen 1394a-2000 Std en 1394-1995 Std
• Plug-and-play en hot-swappable
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Warranty Lifetime

Hardware Bus type PCI Express

Chipsetcode VIA/VLI - VT6315N

Interface FireWire 400 (1394a)

Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)

Poorten 2

Poorttype Geïntegreerd op kaart

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 400 Mbit/s

Type en snelheid FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s

Connector(en) Externe poorten 2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Type connector(en) 1 - PCI Express x1

Software Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.10 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI Express-slot

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)

Opslagtemperatuur -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Vochtigheid 20-80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 0.7 in [18 mm]

Gewicht product 1.3 oz [38 g]

Hoogte product 2.4 in [60 mm]

Lengte product 2.6 in [67 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 3.7 oz [106 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - PCI Express FireWire-kaart

1 - Low-profile bracket

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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