2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
Productcode: 25SATSAS35

De 25SATSAS35 2,5 inch SATA/SAS naar 3,5 inch SATA Hard Drive Converter converteert een 2,5
inch SATA of SAS harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) om in een 3,5 inch form factor SATA
harde schijf.
De converter is een veelzijdige oplossing voor 2,5 inch schijfinstallaties, waarmee u een 2,5 inch
SATA/SAS schijf in een 3,5 inch bay, drive drawer caddy/tray of in een 3,5 inch schijfbehuizing kunt
installeren.
Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten,
ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met
een compatibele controller.
Geschikt voor schijven met een hoogte tot 15 mm, waardoor bijna elke 2,5 inch SATA of SAS harde
schijf kan lijken op en werken als een 3,5 inch harde schijf. De schijfconverter beschikt over
montagegaten aan de zij- en onderkant, waardoor u de schijf, indien nodig, in een compatibel
systeem kunt monteren.
De schijfconverter heeft een trayless design voor het eenvoudig installeren en verwijderen van
schijven en is gemaakt van duurzaam, maar licht kunststof, met ventilatieopeningen ter
ondersteuning van de luchstroom en om harde schijven koeler te laten werken.
Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Gebruik beschikbare 2,5 inch harde schijven in plaats van een 3,5 inch harde schijf
• Installeer een 2,5 inch harde schijf in een 3,5 inch schijfbehuizing of backplane
• Neem een ongebruikte 2,5 inch harde schijf weer in gebruik voor extra opslagruimte in een
desktopcomputer
• Gebruik 12,5 mm SATA-schijven met hoge capaciteit als een verwisselbare schijf

Eigenschappen
• Ontwerp zonder lade: harde schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
• Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch en
een hoogte tot 15 mm
• LED-indicator voor voeding
• Lichtgewicht kunststof uitvoering met ventilatie-openingen
• Hot-swappable en plug-and-play-compatibel
• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
• Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Vergrendeling

Nee

Ventilator(en)

Nee

Aantal stations

1

Schijfgrootte

2.5in

Schijftype

SAS & SATA

Schijfinstallatie

Verwijderbaar

Aantal 2,5 inch bays

1

RAID

Nee

Prestaties

Temperatuuralarm

Nee

Schijfaansluitingen

SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)

Hostaansluitingen

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

Notitie

Hoewel mobile racks een aansluitmogelijkheid bieden voor
een Serial Attached SCSI (SAS) schijf m.b.v. een standaard
seriële ATA (SATA) connector, moet de hard drive controller
SAS-compatibel zijn om SAS-schijven goed te ondersteunen.
SAS controllers zijn geschikt voor SAS- en SATA-schijven,
maar de meeste SAS-schijven werken alleen met een SAS
controller.

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Max. schijfhoogte

0.6 in [15 mm]

Lengte product

5.7 in [14.5 cm]

Breedte product

3.9 in [100 mm]

Hoogte product

1.0 in [25 mm]

Gewicht product

4.8 oz [136 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

6.8 in [17.2 cm]

Package Width

5.6 in [14.2 cm]

Package Height

1.3 in [34 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

7.1 oz [200 g]

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er

meegeleverd
Meegeleverd

2,5 inch naar 3,5 inch harde schijf adapter
schroeven (6 rond, 4 plat)

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

