
4x 2.5” SSD/HDD montagebeugel met koelventilator voor desktop computer of server

Productcode: BRACKET425F

Verhoog de prestatie en dataopslagcapaciteit van uw desktop of verhoog de opslagcapaciteit van uw 
serverruimte met deze montagesteun set voor vier 2,5 inch solid-state drives of harde schijven.

Met deze schijf montagesteun kunt u vier 2,5 inch SSD's of HDD's in twee 5,25 inch frontbays van uw 
computer of server toevoegen, waardoor u uw dataopslagcapaciteit kunt uitbreiden. De 
montagesteunen zijn geschikt voor vele verschillende 2,5 inch SSD's/HDD's in hoogte variërend van 5 
tot 15 mm.

Een grote, geïntegreerde ventilator verplaatst de lucht om de opgebouwde warmte te verspreiden en 
voor optimale bedrijfstemperaturen te zorgen. Bescherming tegen overmatige warmteopbouw zorgt 
voor maximale levensduur van uw schijven. De ventilator is ook voorzien van een stoffilter, waardoor 
de montagesteun ideaal is voor industriële of bedrijfsomgevingen.

De montagesteun heeft een stalen frame en is ontworpen voor betrouwbare prestaties en 
duurzaamheid. De BRACKET425F wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Voeg de prestatie en opslagcapaciteit van vier 2,5 inch SSD's/HDD's toe, geïnstalleerd in twee 



ongebruikte 5,25 inch bays in uw desktop of server

• Koelventilator met stoffilter maakt de montagesteun bij uitstek geschikt voor industriële of 
bedrijfsomgevingen

• Geef ongebruikte harde schijven van uw laptop een nieuw doel door ze met uw desktopcomputer te 
laten werken

Eigenschappen

• Monteer vier SSD's/HDD's in twee frontbays (5,25 inch) van uw desktop of server

• Ondersteunt 2,5 inch SSD's/HDD's van 5 - 15 mm

• Duurzame montagesteun met stalen frame

• Koelventilator met filter zorgt voor optimale bedrijfstemperaturen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 1 - 80 mm

Aantal stations 4

Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SATA & IDE

Schijfinstallatie Vast

Aantal 2,5 inch bays 4

Ondersteunde 
schijfhoogte(n)

5mm

7mm

9.5mm

12.5mm

15mm

Lagertype ventilator Dubbel kogellager



Prestaties

MTBF 50.000 uur

Connector(en)

Hostaansluitingen 1 - Molex (4-polig, PWM)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal en kunststof

Max. schijfhoogte 0.6 in [15 mm]

Lengte product 6.4 in [16.2 cm]

Breedte product 5.9 in [15.0 cm]

Hoogte product 3.3 in [8.5 cm]

Gewicht product 1.1 lb [0.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.0 in [17.9 cm]

Package Width 6.3 in [16.1 cm]

Package Height 3.4 in [8.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.4 lb [0.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SSD-/HDD-montagesteun met ventilator

1 - set montageschroeven

1 - Verkorte handleiding

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


