
2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterhölje i aluminium med SSD/HDD-höjd på upp till 
12,5 mm

Produkt ID: 25SAT35HDD

Kabinettet för 2,5" till 3,5" hårddisk-adaptern 25SAT35HDD gör om en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller 
solid state-enhet (SSD) till en enhet på 3,5".

Adaptern låter dig ersätta en 3,5" hårddisk med en 2,5" SSD/HDD i alla situationer som normalt 
kräver en enhet på 3,5" som till exempel stationära chassin, bakpaneler och dockningsstationer. 
Kabinettet har samma dimensioner som en standard 3,5" hårddisk, inklusive monteringspunkter och 
placering av SATA-kontakter.

HDD-adaptern har stöd för enheter på upp till 12,5 mm i höjd och SATA I/II/III-enheter med hög 
kapacitet (testad med upp till 1 TB), vilket gör den kompatibel med i stort sett vilken 2,5" 
SATA-hårddisk eller SSD-enhet som helst.

25SAT35HDD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Byt ut dina 3,5" hårddiskar med SSD-enheter i samma storlek

• Installera en 2,5" SATA HDD/SSD i vilken typ av 3,5" hårddiskfack som helst, som till exempel 



stationära chassin, bakpaneler och dockningsstationer

• Få ny användning av oanvända hårddiskar till bärbara datorer och använd dem med din stationära 
dator eller som en lagringslösning med hot swap

Funktioner

• 2,5-tums till 3,5-tums SATA-INNESLUTNING: Inneslutningen för hårddiskadapter från 2,5 tum till 
3,5 tum omvandlar en 2,5 tum SATA-hårddisk (HDD) eller SSD-enhet (Solid State Drive) till en 3,5 
tum SATA-enhet

• MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET: Med SATA-adapterinneslutningen för 2,5 tum till 3,5 tum kan du 
byta ut en 3,5-tums hårddisk mot en 2,5-tums SSD/HDD i alla tillämpningar som vanligtvis skulle 
kräva en 3,5-tums enhet

• ENKEL DESIGN: Inneslutningen för externa hårddiskomvandlare passar direkt i ett 3,5-tums 
standardhårddiskfack, inklusive monteringspunkter och platser för SATA-kontakter. Den verktygslösa 
designen underlättar bekväm installation och byte av hårddiskar

• MAXIMAL KOMPATIBILITET: Med stöd för SATA I/II/III-hårddiskar med hög kapacitet säkerställer 
denna 2,5-tums till 3,5-tums hårddiskadapterinneslutning kompatibilitet med praktiskt taget alla 
2,5-tums SATA-hårddiskar eller SSD-enheter med en höjd på upp till 12,5 mm

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: IT-proffsens förstahandsval i över 30 år. Denna TAA-kompatibla 
3,5-tums hårddiskkabinett stöds under 2 år, inklusive gratis teknisk support från Nordamerika på flera 
språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt SATA

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Antal 2,5 tums fack 1

Prestanda

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Nej



Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 1 TB 
7200 RPM

Inlänkningshastighet Dörr: 500 cykler NSS-anslutning: 50 000 cykler

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Ström

Inspänning 5V DC

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5 % – 85 % RH

Utseende

Färg Svart & silver

Kabinettyp Aluminium och plast

Maximal enhetshöjd 0.5 in [12.5 mm]

Produktlängd 5.7 in [14.6 cm]

Produktbredd 4.0 in [10.2 cm]

Produkthöjd 1.4 in [3.6 cm]

Produktvikt 9.2 oz [260.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 9.2 oz [260.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2,5" till 3,5" SATA HDD/SSD-kabinett

1 - Skruvsats

1 - Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


