
2,5" SATA/SAS SSD/HDD till 3,5" SATA-hårddisk-konverterare

Produkt ID: 25SATSAS35

25SATSAS35 2,5 tums SATA/SAS till 3,5 tums SATA-hårddiskkonverterare konverterar en 2,5 tums 
SATA- eller SAS-hårddisk (HDD) eller solid state-hårddisk (SSD) till en SATA-hårddisk med 3,5 tums 
formfaktor.

Konverteraren är en mångsidig lösning för 2,5 tums hårddiskinstallationer och gör att du kan installera 
en 2,5 tums SATA-/SAS-hårddisk i ett 3,5 tums enhetsfack, hårddiskkassett/-hylla eller till ett 3,5 
tums hårddiskkabinett.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning 
med kompatibel kontroller för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA 
III-hårddiskar.

Passar hårddiskar med en höjd på upp till 15 mm, i stort sett alla 2,5" SATA- eller SAS-hårddiskar kan 
fås att se ut som och fungera som en 3,5" hårddisk. Hårddiskkonverteraren har monteringshål längs 
sidorna och basen så att du kan montera den till ett kompatibel system vid behov.

Hårddiskkonverteraren har en hyllfri design som gör installation och borttagning enkel. Den är 
tillverkad i hållbara men lätta plaster med ventilationshål för att främja luftflödet och för att 
hårddiskarna ska hålla sig svalare under drift.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



Användning

• Använd tillgängliga 2,5" hårddiskar istället för en 3,5" hårddisk

• Installera en 2,5" hårddisk i 3,5" hårddiskkabinett eller bakpanel

• Omvandlar oanvända 2,5 tums hårddiskar till extra lagringsplats i stationära datorer

• Använd 12,5 mm SATA-hårddiskar med stor kapacitet som frontmonterade borttagbara hårddiskar

Funktioner

• 2,5- till 3,5-tums SATA-INNESLUTNING: Hårddiskadapterns inneslutning på 2,5 tum till 3,5 tum 
omvandlar en 2,5-tums SATA- eller SAS-hårddisk (HDD) eller SSD-enhet (Solid State Drive) till ett 
främre 3,5-tums enhetsfack. Ventilerad design möjliggör värmeavledning för maximal prestanda

• MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET: Med 2,5- till 3,5-tums SATA-adapterinneslutningen kan du byta ut 
en 3,5-tums hårddisk mot en 2,5-tums SAS- eller SATA SSD/HDD i alla tillämpningar som vanligtvis 
skulle kräva en 3,5-tums enhetsformfaktor. LED-indikator för strömförsörjning på framsidan

• VERKTYGSLÖS DESIGN: Den externa hårddiskadapterns inneslutning passar direkt i ett standard 
3,5-tums hårddiskfack, inklusive monteringspunkter och platser för SATA-kontakter. Den verktygsfria 
designen med fjäderlåsdörr underlättar bekväm installation och åtkomst av hårddiskar

• MAXIMAL KOMPATIBILITET: Hårddiskadapterns inneslutning på 2,5 tum till 3,5 tum fungerar med 
alla 2,5-tums SAS- eller SATA HDD/SSD, upp till 15 mm höjd. Kompatibel med SAS I/II- och SATA 
I/II/III-diskar

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här 3,5-tums hårddiskkabinetten, som är designad och 
byggt för IT-proffs, har 2 års garanti, inklusive gratis livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på 
flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Nej

Fläkt(ar) Nej

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SAS & SATA

Enhetsinstallation Löstagbar



Antal 2,5 tums fack 1

Prestanda

RAID Nej

Temperaturlarm Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Trots att ett flyttbart rack kan göra att en SAS-hårddisk 
(Serial Attached SCSI) kan ansluta med hjälp av en 
SATA-kontakt (Serial ATA) måste hårddisk-kontrollern 
vara SAS-kompatibel för att ha stöd för SAS-hårddiskar. 
SAS-kontroller kan fungera med SAS- och 
SATA-hårddiskar men de flesta SAS-hårddiskar fungerar 
endast med en SAS-kontroller.

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Maximal enhetshöjd 0.6 in [15 mm]

Produktlängd 5.7 in [14.5 cm]

Produktbredd 3.9 in [10 cm]

Produkthöjd 1.0 in [25 mm]

Produktvikt 4.8 oz [136 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.3 in [34 mm]



Fraktvikt (förpackning) 7.1 oz [200 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2,5" till 3,5" HDD-konverterare

10 - skruvar (6 med runda huvuden, 4 med platta)

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


