
3,5" hyllfri hot swap SATA flyttbart ställ för dubbla 2,5" hårddiskar

Produkt ID: HSB225SATBK

Med det 3,5 tums bärbara SATA-racket HSB225SATBK kan du installera två 2,5 tums SATA-hårddiskar 
(SATA, SATA II, SATA III-6 Gbps) (HDD) eller solid state-hårddiskar (SSD) i ett ledigt 3,5 tums 
diskettfack

Det bärbara racket ger snabb och enkel åtkomst till hårddiskinnehåll med hjälp av en bekväm funktion 
som varken kräver montering eller utmatning som gör att man inte behöver installera hårddiskarna i 
en hylla - en tidssparande lösning för snabb borttagning och insättning till exempel när man bygger 
ett system eller för integrering i ett rackmonterat system 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.

För extra säkerhet är det bärbara racket tillverkat i plast med flamskyddsnivå UL94 V-0 och utrustat 
med låsbara fackluckor som hjälper till att förhindra att de borttagbara hårddiskarna inte tas bort av 
misstag eller utan godkännande. Dessutom är racket det perfekta tillbehöret vid utveckling av 
operativsystem och andra uppgifter där man behöver kunna komma åt stora datavolymer när man är 
på språng. Hot swap-facket ger dig allt du behöver för att utföra viktiga projekt samtidigt som du har 
en pålitlig lagringslösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Maximera en dators lagringskapacitet genom att göra det möjligt att installera två 2,5 tums 
hårddiskar i ett enda 3,5 tums fack

• När man bygger eller utvecklar flera system och har behov av snabb och effektiv hårddiskspegling 
med minimalt driftstopptid

• Passar för regelbundna tester eller utvärderingar av olika hårddiskar

Funktioner

• Kan ta upp till två 2,5 tums SATA-hårddiskar i ett enda 3,5 tums hårddiskfack

• Låsbara hårddiskluckor

• 15 000+ inlänkningshastighet

• Flamskyddsnivå UL 94 V-0

• Hållbar stålkonstruktion

• Varje fack har LED-lampor som visar ström/aktivitet

• Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Stöd för hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SDD) med 2,5 tums formfaktor

• Inga drivrutiner eller program behövs

• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Ja

Rättsliga 
godkännanden

UL94 V-0 Rated Plastic

Antal enheter 2



Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Prestanda

Hot swap-förmåga Ja

Inlänkningshastighet 15,000 Cycles

Temperaturlarm Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 1 - SATA (7-stifts, data)

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgängligt 3,5" frontfack

2 x SATA-dataportar

1 x SATA ström från systemnätaggregat

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Driftström/aktivitet (blå-ström, röd-aktivitet)

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 70°C (41°F to 158°F)

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

Luftfuktighet 8~90 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]



Produktlängd 5.9 in [15 cm]

Produktbredd 3.9 in [10 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 8.8 oz [250 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.5 in [14 cm]

Package Width 6.5 in [16.5 cm]

Package Height 1.4 in [36 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.8 lb [0.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Dubbelt 2,5 tums bärbart rack

2 - SATA-datakablar

2 - Tangenter

1 - Skruvsats

1 - Instruktionsbok

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


