
4x 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste med kylfläkt

Produkt ID: BRACKET425F

Öka din stationära dators prestanda och datalagringskapacitet eller förbättra din serverlagring med 
detta paket med monteringsfästen för 4 enheter för 2,5" solid state-enheter eller hårddiskar.

Detta monteringsfäste låter dig lägga till fyra 2,5" SSD- eller HDD-enheter i två 5,25" frontfack på din 
dator eller server för att förbättra din datalagringskapacitet. Monteringsfästena stöder många olika 
2,5" SSD/HDD-enheter med en höjd från 5 till 15 mm.

En stor inbyggd fläkt håller luften i rörelse för att förhindra värmeuppbyggnad och för att garantera 
optimal driftstemperatur. Skydd mot för mycket värmeuppbyggnad maximerar enheternas livslängd. 
Fläkten har dessutom ett dammfilter som gör monteringsfästet idealiskt för industri- och 
företagsmiljöer.

Monteringsfästet är tillverkat med en stålram och är designat för tillförlitlig prestanda och hållbarhet. 
BRACKET425F täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Lägg till prestandan och lagringskapaciteten från fyra 2,5" SSD/HDD-enheter som installeras i två 
oanvända 5,25" fack i din stationära dator eller server



• Kylfläkten med dammfilter gör monteringsfästet idealiskt för industri- och företagsmiljöer

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

Funktioner

• Montera fyra SSD/HDD-enheter i två frontfack (5,25") på din stationära dator eller server

• Stöder 2,5" SSD/HDD-enheter från 5-15 mm

• Hållbart monteringsfäste med stålram

• Kylfläkt med filter hjälper till att hålla optimal driftstemperatur

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 1 - 80 mm

Antal enheter 4

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA & IDE

Enhetsinstallation Fixerad

Antal 2,5 tums fack 4

Stödda enhetshöjd(er) 5mm

7mm

9.5mm

12.5mm

15mm

Fläktlagerstyp Dubbelt kullager

Prestanda

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

50 000 timmar



Kontakt(er)

Värdkontakter 1 - Molex (4-stifts, PWM)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Maximal enhetshöjd 0.6 in [15 mm]

Produktlängd 6.4 in [16.2 cm]

Produktbredd 5.9 in [15.0 cm]

Produkthöjd 3.3 in [8.5 cm]

Produktvikt 1.1 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.4 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SSD/HDD-monteringsfäste med fläkt

1 - paket med monteringsskruvar

1 - Snabbstartsguide

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


