
3,5 inch Harde Schijf naar 5,25 inch Bay Montagebeugel Adapter

Productcode: BRACKETFDBK

Met deze front bay montagesteun kunt u een 3,5" floppy drive, mediakaartlezers of andere 
randapparaten in een 5,25" front bay van uw desktopcomputer installeren.

De 3,5 naar 5,25 front bay adapter is een veelzijdige oplossing waarmee u een 3,5" floppy drive, 
extern gerichte USB hubs, mediakaartlezers en ventilator-controller heel eenvoudig in de front bay uw 
pc kunt installeren.

De adaptersteun heeft een aantrekkelijke open zwarte afschuining, die een veilige bevestiging 
mogelijk maakt.

De TAA-conforme BRACKETFDBK wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Monteer een 3,5 inch aansluitpaneel (bijv. StarTech.com ID: 35BAYPANELBK) in een 
computerbehuizing met slechts een beschikbare 5,25 inch bay

• Monteer een front bay 3,5" floppy drive, een externe USB hub, mediakaartlezer of andere 3,5" 
randapparaten in een computerbehuizing die over slechts één 5,25" bay beschikt



Eigenschappen

• FRONT BAY INSTALLATIE: Gebruik deze 3,5 inch naar 5,25 inch front bay montagebeugel om een 
3,5 inch HDD (harde schijf) of randapparatuur te installeren in een 5,25 inch front bay op uw desktop 
PC; TAA Compliant

• EENVOUDIGE INSTELLING: Deze 3,5in naar 5,25in montagebeugel wordt geleverd met 
montageschroeven en maakt het mogelijk om 3,5in hardware te installeren in een 5,25in front bay; 
Ideaal voor technici en IT-professionals voor systeem setups en configuraties

• BREDE COMPATIBILITEIT: Deze 3,5in naar 5,25in front bay montagebeugel is compatibel met 
standaard floppy disk drives, extern gerichte USB-hubs, mediakaartlezers en fan controllers; 
OPMERKING: Niet compatibel met 3,5in harde schijven

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 3.5 naar 5.25in hard drive montagebeugel werd ontworpen en 
gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische 
ondersteuning

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Lengte product 5.7 in [14.6 cm]

Breedte product 5.3 in [13.3 cm]

Hoogte product 1.1 in [2.9 cm]

Gewicht product 2.4 oz [68.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.1 cm]

Package Height 1.9 in [4.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.9 oz [138.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd



Meegeleverd 1 - KUNSTSTOF AFDEKKING

4 - Schroeven

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


