
Placa USB 3.0 PCI Express de 7 portas - design de
perfil normal e baixo perfil
Product ID: PEXUSB3S7

Lide com a sua carga de trabalho de forma mais eficiente. Esta placa USB 3.0 expande as capacidades do
seu computador oferecendo-lhe sete portas USB 3.0 extra. Foi criada com uma disposição de porta
empilhada inovadora para se adaptar facilmente aos computadores de secretária de baixo perfil e perfil
normal.

Maior contagem de portas. Maior escalabilidade.

Mais portas significa que pode adicionar dispositivos USB quando precisar deles.  Esta placa USB 3.0
robusta oferece-lhe sete portas USB 3.0: seis externas e uma interna, de forma a poder ligar aos seus
Tablets, Smartphones, discos rígidos externos, dispositivos de CD/DVD, impressora e outros dispositivos
ao mesmo tempo. Com tantas portas extra, pode deixar os seus dispositivos ligados, de forma a estarem
prontos a usar quando precisar deles. Também é económico ao poder ligar vários dispositivos, poupa o
custo de concentradores ou placas extra.
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A porta USB 3.0 interna permite-lhe ligar um dispositivo USB dentro do seu computador para maior
conveniência e segurança.

Design de perfil duplo único

Esta placa USB 3.0 versátil possui um design de perfil duplo com uma disposição de porta empilhada. A
configuração de porta inovadora permite um elevado número de portas externas num design compacto,
permitindo que se adapte a sistemas de computador de secretária de baixo perfil e perfil completo. Está
incluído um suporte para instalação em computadores de baixo perfil.

Instalação de controlador fácil

Ficará operacional rapidamente. A placa é instalada automaticamente em Windows® 8,1 ou superior, com
suporte de sistema operativo nativo. Também é retrocompatível com dispositivos USB 2.0 e 1.x para
ajudar a tirar o máximo proveito dos seus periféricos existentes.

Desempenho USB 3.0 eficaz melhorado por UASP

Esta placa USB SuperSpeed 3.0 de elevado desempenho suporta velocidades de transferência de dados
até 5 Gbps e é melhorado com suporte UASP, que pode funciona com uma velocidade de leitura ~70%
mais rápida e uma velocidade de escrita 40% mais rápida em USB 3.0 tradicional, quando emparelhado
com uma .

A qualidade de construção resistente da placa
oferece desempenho duradouro e dá-lhe
tranquilidade quando liga vários dispositivos. O
PEXUSB3S7 é suportado pela garantia de 2 anos e
assistência técnica gratuita e vitalícia da
StarTech.com.

 

Nota: UASP (Protocolo USB Attached SCSI), é
suportado em Windows 8.1 ou superior, e Linux
kernel 2.6.37 ou superior. Foram obtidos
resultados de teste usando um sistema Intel® Ivy Bridge, placas USB 3.0 de componente suplementar da
StarTech.com, uma caixa da StarTech.com com UASP e um disco de estado sólido SATA III.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Melhore as capacidades de conectividade do seu computador ou
servidor com PCI Express

• Ligue discos rígidos externos, Tablets, Smartphones, dispositivos de
CD/DVD, leitores de MP3, impressoras, scanners, câmaras Web e
controladores de jogos para o seu computador

Features

• Expanda as capacidades do seu sistema adicionando 7 portas USB
3.0 – 6 externas e 1 interna – a qualquer computador compatível
com PCIe

• Design de perfil duplo único adapta-se a computadores de perfil
normal e baixo perfil

• Usufrua de transferências de ficheiros rápidas com USB 3.0 5 Gbps e
suporte UASP

• Retrocompatível com dispositivos USB 2.0 e 1.x
• Conector de alimentação SATA com até 900 mA por porta para

dispositivos USB de alta potência
• Interface PCIe x1 em conformidade com especificações PCI Express

2.0
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Warranty 2 Years

Hardware Estilo de Porta Integrado no cartão

ID do Chipset Renesas/NEC - µPD720201 
µPD720210

Interface USB 3.0

Normas da Indústria Especificação USB 3.0 - Rev. 1.0
Especificação Base PCI Express - Rev. 2.0
Especificação Intel xHCI - Rev. 1.0

Portas 7

Tipo de Barramento PCI Express

Tipo de Cartão Perfil normal (incluído suporte para perfil fino)

Desempenho Comprimento Máximo de Cabo 9.8 ft [3 m]

Débito Máximo de Transferências
de Dados

5 Gbps

MTBF 1.920.042 Horas

Tipo e Características Nominais USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP Support Sim

Conector(es) Portas Externas 6 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Female

Portas Internas 1 - SATA Power (15 pin) Plug

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Female

Tipo(s) de Conetor(es) 1 - PCI Express x1 Macho

Software Compatibilidade de SO Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS Versions only

Notas/Requisitos
Especiais

Nota O débito binário máximo desta placa é limitado pela
interface do barramento. Se for utilizado em computadores
equipados com ExpressCard Gen 1.0 PCI, o débito binário
máximo é de 2,5 Gbps. Se for utilizado em computadores
equipados com ExpressCard Gen 2.0 PCI, o débito binário
máximo é de 5 Gbps.

Requisitos de Sistema e de Cabos Computador ou servidor com PCI Express com uma ranhura
PCI Express x1 ou superior (x4, x8, x16) disponível

Conector de alimentação SATA (recomendado, mas
opcional)

Ambiente Humidade 20~80% de HR

Temperatura de Armazenamento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Temperatura de Funcionamento 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
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Características
Físicas

Altura do Produto 4.7 in [120 mm]

Comprimento do Produto 4.1 in [105 mm]

Largura do Produto 0.6 in [15 mm]

Peso do Produto 2.5 oz [72 g]

Informações para
Embalagem

Peso de Transporte (Embalagem) 5.3 oz [150 g]

Conteúdo da Caixa Incluído na Embalagem 1 - Placa USB 3.0 PCI Express de 7 portas

1 - Suporte de Baixo Perfil

1 - CD Driver

1 - Manual de Instruções

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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