
3,5" skyddshylsa i silikon med kontaktlock för hårddiskar

Produkt ID: HDDSLEV35

Denna skyddshylsa i silikon och två delar för hårddiskar ger ett stabilt skyddslager mot eventuella 
elstöt-/sammanstötningsskador till 3,5" hårddiskar. Vid inneslutning med den större, övre delen av 
hylsan ger den extra stabilitet och skydd till 3,5" SATA-hårddiskar som sitter i StarTech.coms 
dockningsstationer för hårddiskar (SATADOCKU2, SATADOCKU2E, SATADOCK22UE) och de flesta 
HD-dockningsstationerna från tredje part.

Denna mångsidiga och stapelbara hylsa är även flexibel nog att passa de flesta oinstallerade IDE och 
SATA/SAS 3,5" HDD:ar och har ett särskilt designat hölje som skyddar hårddiskens portar vid 
transport eller stapling men som kan tas bort vid installation.

Hårddiskskyddet har en hållbar silikondesign och ett ventilationshål i den övre delen för förbättrad 
värmeavledning.

HDDSLEV35 är det perfekta tillbehöret till våra dockningsstationer för SATA-hårddiskar och hyllfria 
hårddisk-kabinett och för att hålla oanvända enheter säkra när de inte används.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Tekniker som vill bära eller transportera hårddiskar



• Skydda hårddiskar vid användning med en dockningsstation från StarTech.com

• Skydda oanvända hårddiskar vid förvaring

Funktioner

• Ger stabilt skydd mot elstötar och sammanstötningar

• Löstagbart lock för kontaktskydd

• Ventilationshål för bättre värmeavledning

• Stapelbara

• Passar till de flesta 3,5" stationära hårddiskar

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Enhetsstorlek 3.5in

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Luftfuktighet 8% ~ 90% RH

Utseende

Färg Klar

Produktlängd 6.1 in [15.5 cm]

Produktbredd 4.7 in [12 cm]

Produkthöjd 1.3 in [3.2 cm]

Produktvikt 3.2 oz [90 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.4 in [29 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]



Package Height 1.1 in [27 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.4 oz [97 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 3,5" skyddshylsa för hårddisk

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


