
Monteringsadapter 3,5 till 5,25 tum för framsida

Produkt ID: BRACKETFDBK

Framsidans monteringsfäste låter dig installera en 3,5 tums diskenhet, mediakortläsare eller annan 
kringutrustning på 5,25 tums framsida på din stationära dator.

Den 3,5 till 5,25 framsidan ger en mångsidig lösning som gör att du lätt kan installera en 3,5 tums 
diskettenhet, externa USB-hubbar, mediakortläsare och fläktkontroller på framsidan av din dator.

Adapterfästet har en attraktiv svart fasad med öppna sidor som ger en säker passform.

TAA-kompatibel BRACKETFDBK stöds av en 2-åriga garanti från StarTech.com och gratis 
livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Montera en 3,5" framsidokontaktpanel (t.ex. StarTech.com ID: 35BAYPANELBK) i ett chassi med 
bara ett tillgängligt 5,25" fack

• Montera på framsidan en 3,5 tums diskettenhet, en extern USB-hubb eller andra 3,5 
kringutrustningar i datorns chassi med endast ett tillgängligt 5,25 tums fack



Funktioner

• INSTALLATION AV FRAMSIDAN: Använd det här 3,5 tums till 5,25 tums monteringsfästet för 
framsidor för att installera en 3,5 tums hårddisk (HDD) eller kringutrustning i ett 5,25 tums framsida 
på din stationära dator. TAA-kompatibelt

• ENKEL INSTALLATION: Det här monteringsfästet på 3,5 till 5,25 tum inkluderar ett monteringssats 
med skruvar och gör det möjligt att använda en extra 5,25 tums framsida för att stödja 3,5 tum 
hårdvara. Perfekt för tekniker och IT-proffs som utför systeminställningar och konfigurationer

• BRED KOMPATIBILITET: Det här monteringsfästet på 3,5 till 5,25 tums stora framsidor är 
kompatibelt med standarddiskettstationer, externa USB-hubbar, mediekortläsare och fläktkontroller. 
OBS! Inte kompatibel med hårddiskar på 3,5 tum

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här 3,5 till 5,25 tums monteringsfästet för hårddiskar, som 
är designat och byggt för IT-proffs, har 2 års garanti, inklusive gratis livstidssupport dygnet runt, alla 
vardagar, på flera språk.

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Produktlängd 5.7 in [14.6 cm]

Produktbredd 5.3 in [13.3 cm]

Produkthöjd 1.1 in [2.9 cm]

Produktvikt 2.4 oz [68.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 4.9 oz [138.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Framsida monteringsadapter

4 - monteringsskruvar



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


