5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk
Produkt ID: HSB100SATBK

Detta hot-swap-fack för 3,5" SATA-enheter låter dig installera en 3,5" SATA-enhet i ett
tillgängligt/ledigt 5,25 enhetsfack. Enheten tas enkelt bort genom att öppna luckan på frampanelen;
och för att sätta tillbaka en enhet för du bara in enheten (kontakten först) tills luckan stängs.
Hot-swap-facket har en utformning utan hållare som gör det idealt för snabba och enkla
frånkopplingar och installationer av enheter som en del av systemuppbyggnad eller integrering i
hyllmonteringar eller industriella miljöer.
Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning
med kompatibel kontroller för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA
III-hårddiskar.
Hot-swap-facket är även ett perfekt tillägg vid avbildningar av operativsystem och vid tillfällen då man
vill få tillgång till stora mängder av data i farten. Det ger allt du behöver under viktiga projekt och är
samtidigt en pålitlig förvaring.
Det flyttbara stället/bakpanelen stöder SATA HDD-hastigheter på upp till 6,0 Gbps och är fullt
kompatibel med RAID-installationer för att garantera maximal prestanda och mångsidighet vid utökad
förvaring.
Det flyttbara stället är utformat att ge en hållbar och pålitlig upplevelse och klarar av 50 000+
insättningar och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Lägg till fler hot-swap fack till en server eller stationär dator
• Ersätt eller uppgradera ett gammalt bakplan för IDE med ett bakplan för SATA
• Systembyggare som vill avbilda enheter snabbt och effektivt
• Miljöer där enheter behöver bytas ut/tas ut regelbundet utan externt skydd för enheterna som
behövs efter borttagning
• Du kan ersätta/flytta på enskilda enheter från lagringsmatriser med minimalt eller inget driftstopp

Funktioner
• Tar en 3,5" SATA-enhet i ett 5,25" fack tillgängligt på framsidan
• Hyllfri design Hyllfri utformning: enheter monteras inte i separata fack
• Låsbart enhetsfack
• Interna stötabsorberare i gummi
• 50 000+ inlänkningshastighet
• Ström- och aktivitets-LED-indikator
• Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
• Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar
• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Nyckellås

Ja

Antal enheter

1

Enhetsstorlek

3.5in

Enhetstyp

SATA

Hot swap-förmåga

Ja

Inlänkningshastighet

50,000+ Cycles

Prestanda

Temperaturlarm

Nej

Enhetskontakter

SATA (7-stifts, data)

Kontakt(er)

SATA-ström (15-stifts)
Värdkontakter

SATA-ström (15-stifts)
SATA (7-stifts, data)

Mjukvara
OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

LED-indikatorer

Enhet ström/aktivitet

Drifttemperatur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Luftfuktighet

Användning - 5~85 % RH Icke-kondenserande

Indikatorer

Miljö

Förvaring - 5~95 %
Utseende
Färg

Svart

Kabinettyp

Aluminium och plast

Produktlängd

7.2 in [18.4 cm]

Produktbredd

5.9 in [14.9 cm]

Produkthöjd

1.7 in [42.0 mm]

Produktvikt

9.2 oz [261.0 g]

Package Length

6.3 in [15.9 cm]

Package Width

8.1 in [20.6 cm]

Package Height

2.0 in [51.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 12.9 oz [366.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

5,25" SATA hot-swap-fack utan hållare
Nyckel
Skruvsats
Instruktionsbok
Drive Activity LED and 2 Pin Wire

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

