
Dubbelt 2,5" till 3,5" HDD-fäste för SATA-hårddiskar – 2,5" till 3,5" fäste för 
monteringsfack för 2 enheter

Produkt ID: BRACKET25X2

BRACKET25X2 monteringsfästen för dubbla hårddiskar gör att du kan installera två 2,5 tums SATA 
hårddiskar (HDD) eller SSD-enheter i ett enda 3,5 tums monteringsfack -- vilket gör det möjligt för 
dig att öka din PCs kapacitet markant genom att lägga till den högre hastigheten hos en 2,5 tums 
SSD.

Maximera det interna monteringsutrymmet i din dator genom att installera två 2,5 tums hårddiskar i 
ett och samma 3,5 tums fack. Fästet kan användas med SATA hårddiskar och SSD-enheter

För en problemfri installation innehåller monteringspaketet för hårddiskar även alla data- och 
strömkablar som behövs för båda SATA-enheterna. Fästet kan dessutom bära IDE-enheter när du 
använder våra 2,5 tums till 3,5 tums IDE kabeladapter för hårddiskar (IDE4044).

BRACKET25X2 har en solid stålkonstruktion och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis 
livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Lägg till prestanda från 2,5" SSD-enheter till din stationära dator



• Installera upp till två 2,5" SATA-hårddiskar i ett oanvänt 3,5" fack i ett stationärt chassi

• Anpassa och integrera oanvända hårddiskar till bärbara datorer med din stationära dator

• Migrera data från en 2,5 tums hårddisk i en bärbar dator till din stationära dator

Funktioner

• Montera upp till två 2,5" enheter i ett enda 3,5" fack

• SATA data- och -strömkablar medföljer

• Solid stålkonstruktion

• Vertikala och horisontella monteringshål

• THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this 2.5in to 3.5in hard drive 
mounting bracket is backed for 2 years, including free lifetime 24/5 multi-lingual assistance

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Gränssnitt SATA

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Stål

Produktlängd 4.6 in [11.6 cm]

Produktbredd 4.0 in [10.2 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.2 cm]

Produktvikt 2.6 oz [73.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.5 in [16.5 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]



Fraktvikt (förpackning) 6.7 oz [190.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Dubbelt 2,5" monteringsfäste

1 - Skruvsats för enhetsmontering

4 - Skruv med platt huvud och brickor (nedre enheten)

4 - M3x5 mm skruvar (övre enheten)

4 - 6–32 skruvar (chassimontering)

2 - SATA-datakablar

1 - SATA Y-strömkabel

1 - quick-start guide

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


