
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5" SATA / SAS-enheter - Fackfria

Produkt ID: HSB1SATSASBA

Detta flyttbara hot-swapfack för hårddisk gör det enkelt att byta 3,5-tums SATA- eller SAS-enheter i 
din server eller stationära dator via ett ledigt 5,25" frontfack. Hyllfri design som gör att du sparar 
installationstid och kan ansluta eller ta bort enheter efter behov - en praktiskt lösning för 
enhetsunderhåll och överföring av data mellan flera system.

Detta hot swap-fack / mobilrack är idealiskt för IT-proffs såsom systemadministratörer eller 
datoperatörer för att snabbt byta och flytta enheter mellan olika system och platser. Med stöd för 
både SATA och SAS 3,5"-enheter sparar det värdefull tid på platser där lagringsenheter regelbundet 
måste bytas ut eller avlägsnas, till exempel i serverrum och datacenter.

Hot-swap-facket ger ett skyddande bakpanel med ett slitstarkt ventilerande aluminiumhus för 
tillräckligt luftflöde och värmeavledning. För att skydda dina data kan du låsa enhetsdörren och 
förhindra obehörig åtkomst till din enhet.

För att maximera dina enheters hastighet och prestanda stöder det mobila racket SAS I och II och 
SATA I, II och III, med dataöverföring på upp till 6Gbps vid koppling till en kompatibel kontrollenhet.

HSB1SATSASBA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Underlättar hot-swap av enheter på platser där enheter måste bytas ut eller tas bort regelbundet, till 
exempel i serverrum och datacentraler

• Perfekt för industriella eller företagsapplikationer, såsom säkerhetskopiering, återställande och 
arkivering av data

• För att bygga eller uppgradera datorsystem för olika organisationer såsom myndigheter, små och 
medelstora företag, utbildningsinstitutioner, sjukhus och militära organisationer

Funktioner

• Hållbar aluminiumkonstruktion

• Lättanvänd hyllfri design

• Stöder SAS I / II och SATA I / II / III

• Säker låsbar enhetsdörr

• Optimal värmeavledning

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Ja

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt SATA

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 3.5in

Enhetstyp SAS & SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Prestanda



Maximal 
dataöverföringshastigh
et

6 Gbps

Typ och hastighet SATA/SAS 6 Gbps

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddisk på upp till 10 TB 
7200 RPM

Hot swap-förmåga Ja

Temperaturlarm Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female

Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Enhet ström/aktivitet

Ström

Inspänning 5V DC / 12V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C(-4°F to 140°F)

Luftfuktighet Användning - 5~85 % RH Icke-kondenserande

Förvaring - 5~95 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Maximal enhetshöjd 1.0 in [26.1 mm]

Produktlängd 7.1 in [17.9 cm]

Produktbredd 5.7 in [14.6 cm]



Produkthöjd 1.5 in [3.9 cm]

Produktvikt 11.9 oz [336.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.8 in [19.7 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 1.8 in [45.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 14.5 oz [412.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - bakpanel

1 - SATA-datakabel

2 - Tangenter

4 - Skruvar

1 - snabbstartsguide

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


