4-poort Hub USB 3.0 Voorpaneel – 3,5/5,25 inch Bay
Productcode: 35BAYUSB3S4

De 35BAYUSB3S4 4-poort USB 3.0-hub maakt van een vrije 3,5 inch bay in het voorpaneel van een
computerbehuizing een 4-poort USB 3.0-hub.
Met behulp van slechts één USB-aansluiting voegt deze hub vier gemakkelijk toegankelijke
USB-poorten toe aan de voorpaneel van uw computerbehuizing in een vrije 3,5 inch bay, of in een
5,25 inch bay met behulp van de optionele bracket (BRACKETFDBK). Elke poort voldoet aan de USB
3.0-standaard met ondersteuning voor een bandbreedte tot 5 Gbit/s (10x sneller dan de USB
2.0-standaard) en stroomlevering tot 900mA.
Maak gebruik van de PEXUSB3S11 PCI Express-kaart met een interne USB 3.0-poort, zodat de
externe poorten beschikbaar blijven voor externe apparatuur. Met 2 jaar garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Breid de USB 3.0-functionaliteit van uw systeem uit met extra poorten voor het aansluiten van snelle
externe opslagapparaten
• Voeg gemakkelijker toegankelijke USB-poorten toe op de voorpaneel van een computersysteem in
plaats van aan de achterzijde
• Maak gebruik van een interne USB-aansluiting en een vrije 3,5 inch bay om de
aansluitmogelijkheden van uw systeem uit te breiden

Eigenschappen
• TAA-compatibel
• Vier aan de voorzijde toegankelijke USB-poorten type A
• Past in elke 3,5 inch bay op het voorpaneel van uw computerbehuizing
• SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
• Achterwaarts compatibel met USB 2.0- en USB 1.1/1.0-specificaties en -apparaten
• Levert tot 900mA stroom per USB-poort
• LED-indicatoren voor USB-verbinding op elke poort

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

USB-C apparaat
poort(en)

Nee

USB-C hostverbinding

Nee

Snellaadpoort(en)

Nee

Poorten

4

Interface

USB 3.0

Bus type

USB 3.0
USB 3.0

Chipsetcode

VIA/VLI - VL811+

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Interne poorten

SATA voeding (15-polig)

Prestaties

Connector(en)

USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Externe poorten

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software
Besturingssystemen

Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra
stuurprogramma's of software vereist

Systeem- en
kabelvereisten

Vrije 3,5 inch bay (voorzijde)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Vrije USB 3.0-poort type A
Indicatoren
LED-indicatoren

USB-verbinding (groen)

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Vochtigheid

20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Vormfactor

Drive bay

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

4.7 in [12.0 cm]

Breedte product

3.9 in [100.0 mm]

Hoogte product

1.0 in [25.0 mm]

Gewicht product

3.5 oz [98.0 g]

Package Length

5.7 in [14.5 cm]

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Width

6.9 in [17.5 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

7.3 oz [208.0 g]

Meegeleverd

3,5 inch voorpaneel

Wat wordt er
meegeleverd

USB 3.0-kabel
Set montageschroeven
Handleiding

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

