2,5 inch Silicone Laptop Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Productcode: HDDSLEV25

Deze silicone harde schijf beschermhoes biedt een stevige beschermingslaag tegen mogelijke
schokken / stootschade voor uw niet geïnstalleerde 2,5 inch harde schijven.
De harde schijf beschermhoes is uitgevoerd in duurzaam silicone en heeft een ventilatie-opening aan
de bovenkant voor een betere warmteafvoer.
Deze veelzijdige beschermhoes past op de meeste 2,5 inch IDE en SATA/SAS harde schijven. De hoes
is voorzien van een eindkap die speciaal is ontworpen om de harde schijf-aansluitingen tijdens
transport te beschermen, maar die voor de installatie kan worden verwijderd.
De beschermhoes is de ideale oplossing voor het veilig bewaren van niet in gebruik zijnde schijven en
een perfecte aanvulling op onze SATA-harde schijf docking stations en schijfbehuizingen (zonder
lade).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Technici die moeten werken met kale harde schijven of deze vervoeren
• Beschermt harde schijven bij het gebruik van een harde schijf docking station van StarTech.com
• Beschermt ongebruikte harde schijven tijdens opslag

Eigenschappen

• Biedt goede bescherming tegen schokken en stoten
• Verwijderbare eindkap voor bescherming van de aansluitingen
• Ventilatie-openingen voor een betere warmteafvoer
• Uitgevoerd in duurzaam silicone
• Stapelbaar ontwerp
• Geschikt voor de meeste 2,5 inch laptop harde schijven

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Schijfgrootte

2.5in

Bedrijfstemperatuur

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Opslagtemperatuur

-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Vochtigheid

8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Transparant

Lengte product

4.1 in [10.5 cm]

Breedte product

2.9 in [73 mm]

Hoogte product

0.2 in [6 mm]

Gewicht product

0.8 oz [22 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.4 in [11 mm]

Verzendgewicht

1.0 oz [27 g]

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

(verpakt)
Wat wordt er
meegeleverd
Meegeleverd

2,5 inch Harde Schijf Beschermhoes

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

