
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Produkt ID: HSB220SAT25B

Med hot-swap-låda för 3,5 tums SATA-hårddisk kan du installera två 2,5 tums SATA hårddiskar (HDD) 
eller SSD-enheter i ett ledigt/oanvänt 3,5 tums diskettenhetsfack.

Enheterna måste inte installeras i ett hot-swap-fack för hårddiskar. Den har en praktisk funktion som 
inte kräver montering och som gör det enkelt att mata ut en enhet (ungefär som ett kassettband eller 
diskett). Det är en perfekt lösning för att snabbt och enkelt kunna ta ut och sätta in enheter som del i 
systembygget eller integreringen av rackmonteringssystem eller i 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.

Med stöd för SATA HDD-hastigheter på upp till 6,0 Gbps är det flyttbara bakplanstället fullt 
kompatibelt med RAID-installationer för att säkerställa maximal prestanda och mångsidighet för 
utökad lagringstillämpning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• IT-miljöer där du snabbt behöver sätta in/ersätta löstagbara hårddiskar/SSD-enheter

• Avbildning - för systembyggare eller för konfigurering av nya system - använd Hot Swap-facket i 
huvudsystemet för att kopiera Windows OS snabbt till en tom hårddisk som en del av systemets 
byggnadsprocess

• Perfekt för RAID-applikationer (med RAID-stöd för SATA-kontroller)

Funktioner

• ÖKAD PRODUKTIVITET: Det flyttbara bakpanelstället för 2,5 tum SATA III omvandlar ett enda 3,5 
tum fack till ett hot-swappable gränssnitt för upp till två 2,5 tums SATA-hårddiskar (HDD) och 
SSD-diskar (Solid State Drives)

• MAXIMAL KOMPATIBILITET: Bakpanel med hot swap för 2,5 tums SATA III kan ansluta till SATA 
I/II/III SSD-diskar och hårddiskar och kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara. Det är en 
idealisk lösning för tekniker och IT-proffs

• ENKEL ATT ANVÄNDA: Det flyttbara bakpanelstället med hot swap har dedikerade 
utmatningsknappar på framsidan och individuella ström- och aktivitetslampor för varje enhetsfack. 
Inkluderar skruvkit, LP4- till SATA- och SATA-kablar: 7-stifts (data) och 15-stifts (ström)

• BIBEHÅLLER OPTIMAL TEMPERATUR: Det flyttbara bakpanelstället i aluminium har en design med 
öppen ovandel och ventilerad skiljevägg för maximal passiv värmeavledning

• HÅLLBARHET: Aluminiumkonstruktion med 50 000+ insättningar för maximal hållbarhet och 
prestanda. Inkluderar två skyddande plastfilmer för hårddiskarnas undersida

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Nej

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA



Prestanda

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

Testat med upp till 500 GB per enhet

Hot swap-förmåga Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 2 - SATA (7-stifts, data)

2 - SATA-ström (15-stifts)

2 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)

Enhetskontakter 2 - SATA (7-stifts, data)

2 - SATA-ström (15-stifts)

Värdkontakter 2 - SATA (7-stifts, data)

2 - SATA-ström (15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/Enhetsaktivitet

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.3 in [13.4 cm]

Produktbredd 4.0 in [10.2 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 10.1 oz [286.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 2.1 in [54.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 17.0 oz [481.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Dubbel SATA Hot-Swap-fack

2 - LP4 till SATA och LED-kabeladapter

1 - 15-stifts SATA-ström- och LED Y-kabel

2 - 7-stifts SATA-datakabel

2 - Skyddsfilm för hårddisk

1 - Skruvsats

1 - Instruktionsbok

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


