
2,5" naar 3,5" SATA Aluminium Harde Schijf Adapter Behuizing met SSD/HDD-hoogte 
van max. 12,5 mm

Productcode: 25SAT35HDD

De 25SAT35HDD 2,5 inch naar 3,5 inch harde-schijfadapterbehuizing verandert een 2,5 inch SATA 
harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) in een 3,5 inch schijf.

Met de adapter kunt u een 3,5 inch harde schijf vervangen door een 2,5 inch SSD/HDD in elke 
toepassing waarvoor meestal een 3,5 inch schijf noodzakelijk is, zoals een desktopchassis, backplane 
of docking station. De behuizing heeft dezelfde afmetingen als een standaard 3,5 inch harde schijf, 
inclusief montagepunten en SATA connectorlocaties.

Deze HDD-adapter ondersteunt schijven tot een hoogte van 12,5 mm en SATA I/II/III-schijven met 
een hoge capaciteit (getest tot 1 TB), waardoor compatibiliteit met bijna elke 2,5 inch SATA harde 
schijf of solid state drive wordt gegarandeerd.

De 25SAT35HDD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Vervang uw 3,5 inch harde schijven door SSD's met dezelfde afmetingen



• Installeer een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een 3,5 inch harddisk bay, zoals een desktopchassis, 
backplaneset of docking station

• Gebruik ongebruikte laptop harde schijven met uw desktopcomputer, of als een hot-swappable 
opslagoplossing

Eigenschappen

• 2.5" NAAR 3.5" SATA BEHUIZING: De 2,5" naar 3,5" harde schijf adapterbehuizing converteert een 
2,5" SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) in een 3,5" SATA schijf

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: Met de 2,5" naar 3,5" SATA adapter behuizing kunt u een 3,5" 
harde schijf vervangen door een 2,5" SSD/HDD drive voor elke toepassing waarvoor normaal gezien 
een 3,5" schijf nodig is

• SIMPEL ONTWERP: De externe harde schijf converter past rechstreeks in een standaard 3,5" harde 
schijf bay, inclusief bevestigingspunten en SATA connector locaties; Gereedschapsloos ontwerp 
vereenvoudigt de installatie en het wisselen van schijven

• MAXIMALE COMPATIBILITEIT: Dankzij de ondersteuning voor hoge capaciteit SATA I/II/III-schijven 
is deze 2,5" naar 3,5" harde schijf behuizing compatibel met vrijwel elke 2,5" SATA HDD of SSD drive; 
Maximale schijfhoogte van 12,5mm

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze TAA compliant 3.5in harde schijf behuizing werd ontworpen en 
gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische 
ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface SATA

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Aantal 2,5 inch bays 1

Prestaties

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

RAID Nee



Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven

Aantal plaatsingen Deur: 500 cycli NSS-connector 50.000 cycli

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Voeding

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 55°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur 5°C to 55°C (32°F to 131°F)

Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Aluminium en kunststof

Max. schijfhoogte 0.5 in [12.5 mm]

Lengte product 5.7 in [14.6 cm]

Breedte product 4.0 in [10.2 cm]

Hoogte product 1.4 in [3.6 cm]

Gewicht product 9.2 oz [260.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Verzendgewicht 9.2 oz [260.0 g]



(verpakt)

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2,5 naar 3,5 inch SATA HDD/SSD-behuizing

1 - Set schroeven

1 - Installatiehandleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


