
5 pack - 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste för 3,5" enhetsfack

Produkt ID: BRACKET125PTP

2,5" SSD / HDD monteringsfäste för 3,5 enhetsfack finns nu i en praktisk 5-pack. Med detta 
monteringsfäste kan du snabbt installera en 2,5" SSD eller HDD i ett enda fack på 3,5" i en stationär 
dator eller server utan att verktyg behövs. Det verktygslösa verktyget stöder en 2,5" solid state-enhet 
eller hårddisk med en höjd från 7 mm till 9,5 mm.

Monteringsfästets verktygslösa design gör det snabbt och enkelt att installera en 2,5" hårddisk i en 
dator eller server utan att extra hårdvara eller verktyg behövs. Det är idealiskt för 
systemadministratörer och integratörer som bygger eller uppgraderar en datorlösning för många olika 
företag och organisationer, inklusive skolor och sjukhus, och sparar värdefull tid och ansträngning för 
installationsprojekt.

Det lätta monteringsfästet är designat för problemfri, tillförlitlig prestanda. För att installera en 
hårddisk säkrar du den helt enkelt i monteringsfästet utan att använda verktyg. Sedan sätter du fästet 
i ett 3,5" enhetsfack i datorn och så håller fästet fast hårddisken med hjälp av de verktygslösa 
pinnarna.

BRACKET125PTP täcks av StarTech.com:s 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning



• Ger systemintegratörer och -byggare ett tidssparande sätt att installera hårddiskar i system

• Gör installationsprojekt effektivare för många små och medelstora företag, organisationer och 
institutioner som till exempel skolor och sjukhus

• Ett enkelt sätt att installera enheter i stationära datorer i företagsmiljöer eller hemmakontor

• Ersätt en enda 3,5" hårddisk med en 2,5" SSD eller HDD

Funktioner

• Installera en 2,5" SSD eller HDD i ett enda fack på 3,5"

• Verktygslös enhets- och fackinstallation

• Stöder hårddiskar med en höjd på 7 mm eller 9,5 mm

• Kompatibel med de flesta 2,5" SSD/HDD-hårddiskar inklusive: IDE, SAS, SATA, U.2 och fler

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA & IDE

SAS

U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)

Enhetsinstallation Fixerad

Antal 2,5 tums fack 1

Stödda enhetshöjd(er) 7mm

9.5mm

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.9 in [15.0 cm]



Produktbredd 4.0 in [10.2 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 1.2 oz [35.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 5

Package Length 3.7 in [9.5 cm]

Package Width 6.1 in [15.6 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.9 oz [25.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 5 - 2,5 tum SSD/HDD-monteringsfästen

30 - plastpinnar

1 - snabbstartsguide

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


