
2,5- till 3,5-tums hårddiskadapter - för SATA och SAS SSD/HDD

Produkt ID: 25SATSAS35HD

Med den här 2,5-tums till 3,5-tums hårddiskadaptern kan du installera en 2,5-tums SATA- eller 
SAS-hårddisk (HDD) eller solid state-drive (SSD) i ett internt eller externt 3,5-tums enhetsfack med 
hjälp av standardmonteringshål.

Denna 2,5-tums till 3,5-tums hårddiskfackadapter gör att du kan installera en nyare hårddisk med 
högre prestanda, till exempel en SSD, i ett äldre system som kanske bara har stöd för en 3,5-tums 
hårddisk. Ett kostnadseffektivt sätt att förbättra lagringsprestandan och tillförlitligheten utan dyra 
uppgraderingar av IT-kärnsystem. Det är dessutom idealiskt för systemadministratörer som vill bygga 
ett system som utnyttjar den ökade hårddiskprestandan hos en 2,5-tums HDD/SSD.

Den fulla hastighetspotentialen hos din SATA/SAS-hårddisk utnyttjas tack vare att adaptern stöder 
överföringshastigheter på upp till 6 Gbit/s.

Du kan installera adaptern i en stationär dator, server, lagringsmatris, hot-swap-låda eller enhetslåda. 
Den erbjuder permanent installation i ett 3,5-tums enhetsfack med standardmonteringshål. När 
adaptern är installerad för du helt enkelt in en 2,5-tums HDD-/SSD-enhet i adapterinneslutningen 
utan att verktyg behövs.

Adaptern passar hårddiskar med en höjd på upp till 15 mm. Nästan vilken 2,5-tums 
SATA/SAS-hårddisk som helst kan fås att se ut som och fungera som en 3,5-tums hårddisk.

Adaptern inkluderar en etikett som kan användas för att spåra och registrera information om den 
installerade enheten.

25SATSAS35HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Installera en 2,5-tums SATA/SAS-hårddisk i ett 3,5-tums hårddiskenhetsfack

Funktioner

• Stödjer hårddiskar med formfaktor på 2,5 tum som är upp till 15 mm höga

• Installeras i ett internt eller externt 3,5-tums enhetsfack och använder standardhål för intern 
installation

• Verktygslös 2,5-tums hårddiskinstallation

• Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbit/s) och SAS I och II (upp till 6 Gbit/s)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Nej

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt SATA

SAS

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SAS & SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Antal 2,5 tums fack 1

Stödda enhetshöjd(er) 7mm

9.5mm

12.5mm



15mm

Prestanda

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

S.M.A.R.T. Support Ja

Typ och hastighet SATA/SAS 6 Gbps

RAID Nej

Hot swap-förmåga Ja

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 hårddiskkontrollern 
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.

Ström

Inspänning 5V DC / 12V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Luftfuktighet 5 % ~ 65 %

Utseende

Färg Silver & Black

Kabinettyp Aluminium och plast



Produktlängd 5.7 in [14.6 cm]

Produktbredd 4.0 in [10.1 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.6 cm]

Produktvikt 7.9 oz [224.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.3 in [16.0 cm]

Package Width 4.4 in [11.2 cm]

Package Height 1.4 in [3.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 9.5 oz [270.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Hårddisk-adapter

1 - set med monteringsmaterial

1 - snabbstartsguide

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


