2,5 inch Antistatische Harde Schijf Beschermhoes - Oranje (3 stuks)
Productcode: HDDCASE25OR

De HDDCASE25OR 2,5 inch Antistatische Harde Schijf Beschermhoes biedt gemak en veiligheid voor
vrijwel elke losse 2,5 inch SATA of IDE harde schijven of solid-state drives. De beschermhoes is
gemaakt van stevig antistatisch kunsstof en is bestand tegen elektrostatische lading en ontlading,
waardoor beschadiging van gevoelige apparatuur wordt voorkomen – ideaal voor gebruik in elke
omgeving waar wordt omgegaan met losse harde schijven, maar ook voor technici en reizigers die
geen complete schijfbehuizing nodig hebben. De beschermhoes is voorzien van een handig klepje voor
de aansluitingen, zodat u toegang heeft tot uw gegevens zonder de harde schijf uit de hoes te hoeven
nemen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voor het overbrengen van 2,5 inch harde schijven tussen verschillende locaties
• Bescherming voor 2,5 inch harde schijven die in reserve worden gehouden en niet in gebruik zijn
• Bescherming voor back-up of gearchiveerde harde schijven
• Reizigers die extra harde schijven bij zich hebben voor extra opslag

Eigenschappen
• Gemaakt van antistatische polypropyleen

• Geschikt voor 2,5 inch harde schijven van 9,5 en 12,5 mm hoogte
• Geïntegreerd toegangsklepje voor de aansluitingen
• Verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, oranje, wit of geel

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Aantal stations

1

Schijfgrootte

2.5in

Kleur

Oranje

Type behuizing

Kunststof

Max. schijfhoogte

0.5 in [12.5 mm]

Lengte product

4.1 in [10.5 cm]

Breedte product

3.2 in [82 mm]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Gewicht product

1.2 oz [35 g]

Package Length

5.5 in [14 cm]

Package Width

15.4 in [39 cm]

Package Height

0.6 in [15 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

3.8 oz [107 g]

Meegeleverd

Beschermhoes voor 2,5 inch harde schijven

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

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

