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Descrição do produto 

Caixa externa para SSD USB 3.1 tipo C para NGFF (M.2) de alta 
velocidade - Uma solução perfeita para a transferência ou cópia de 
segurança de dados! 
 
Esta é uma caixa externa para SSD NGFF (M.2) que irá permitir-lhe que 
ligue a sua SSD NGFF (M.2) e a utilize como um controlador externo com 
uma velocidade de USB 3.1. Velocidade de transferência super de até 
6 Gbps - 10x mais rápida que o USB 3.0. Ao formatar esta caixa externa 
com uma função de gaveta, tem agora proteção extra para a sua unidade 
de disco rígido. Compatível de forma reversível com USB 3.0/2.0 e 1.1, 
esta caixa externa é uma solução perfeita para transferência ou cópia de 
segurança de dados! 



Caraterísticas 

 Liga uma SSD NGFF de chave B em segurança a um computador 
através de uma porta USB 

 Compatível com a especificação SATA 3.0 
 Compatível com a especificação da USB 3.1 
 Suporta transferência de dados de até 10 GB/s. 
 Suporta SSD NGFF baseada em SATA 
 Suporta SSD NGFF de chave B 
 Unidade de disco rígido SSD aplicável: 

Suporta unidades de disco rígido de Interface NGFF (M.2) de  
22*30 mm/42 mm/60 mm/80 mm 

 Suporta UASP (Protocolo SCSI com USB incorporado) 
 De fácil instalação e não precisa de controlador 
 Sem a necessidade de alimentação adicional 
 Suporta a função de arranque 
 Suporta Plug & Play e Hot-Swapping 
 Sistemas suportados: Windows XP/Vista/Windows7/8/8.1/10/Linux/ 

MAC Free drive com USB 
 
Atenção que apenas suporta SSD de chave B com base em SATA. NÃO 
suporta SSD de chave B com base em PCI-E e qualquer SSD de chave M. 

Conteúdo da embalagem: 

 Caixa SSD externa, M.2 - USB 3.1 Tipo C 
 Cabo USB (C - A), 45 cm 
 Conjunto de chave de fendas + parafusos 
 Manual de instruções 
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