
Dubbelt 5,25" hyllfritt flyttbart bakpanelställ för 2,5" och 3,5" SATA/SAS-HDD eller SSD 
med fläkt och hot swap-funktion

Produkt ID: HSB2535SATBK

Den HSB2535SATBK löstagbara bakpanelen för 2 enheter gör att du snabbt kan installera och hot 
swappa enheter från datorns framsida genom att göra om ett fack på 5,25" till ett 
SATA/SAS-gränssnitt med hot swap-funktion så att du kan ansluta en 3,5” SATA-hårddisk (HDD) 
och/eller en 2,5” SATA-hårddisk eller solid state-enhet (SSD).

Hårddiskfacket samverkar med SATA/SAS och ger två hyllfria hårddiskfack som kan monteras i ett 
5,25" fack på framsidan för att ge ett flyttbart ställ med hot swap-funktion. Facken har 
utmatningsspakar med vilka enheter snabbt kan installeras och tas bort från datorsystemet, vilket gör 
att du på ett enkelt kan skapa säkerhetskopior som kan ställas undan för förvaring, arkivering eller 
extern åtkomst.

För ännu mer mångsidighet har bakpanelen stöd för både SATA- och SAS-gränssnitt, ett idealiskt 
hjälpmedel för systemintegration för bolag. Dessutom har facket utmärkt värmeavledning med en 
inbyggd fläkt och aluminiumhölje med springor för att förhindra enhetsfel.

HSB2535SATBK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Imaging – för systembyggare eller för konfigurering av nya system – använd hot swap-facket i 
mastersystemet för att snabbt kopiera Windows OS till flera tomma hårddiskar som en del av 
systemets uppbyggnadsprocess

• IT-miljöer där du snabbt behöver sätta in/byta ut hårddiskar utan behov av externa HDD-kabinett

• Lägg till ett hot-swap-fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för 
säkerhetskopiering

• Skapa en hybridlagringslösning med en SSD-enhet för hastighet och en standard hårddisk för större 
lagringskapacitet som HyperDuo

Funktioner

• Individuella enhetsfack på 2,5" och 3,5"

• Kompatibel med specifikationen för liten formfaktor på 5,25"

• Hyllfri design för hot swap-stöd

• Solid aluminiumkonstruktion

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

• LED för ström och aktivitet för varje enhet

• Stöd för SATA-hårddiskar med formfaktor på 2,5" och 3,5"

• Stöd för SAS revision I/II (3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Ja

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 1 - 50 mm

Gränssnitt SATA



Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SAS & SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Antal 2,5 tums fack 1

Antal interna 3,5 tums 
fack

1

Fläktlagerstyp Kullager

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

6 Gbit/s

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar (3,5") på upp till 
4 TB 7200 RPM

För närvarande testad med hårddiskar (2,5") på upp till 
1 TB 7200 RPM

Inlänkningshastighet 10,000

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)

Värdkontakter 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)

2 - SATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - LED för 2,5" HDD/SSD-aktivitet

1 - LED för 3,5" HDD-aktivitet

Miljö



Drifttemperatur -5°C to 35°C (23°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH

Utseende

Produktlängd 5.8 in [14.8 cm]

Produktbredd 7.2 in [18.3 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.2 cm]

Produktvikt 1.2 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 2.1 in [5.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2,5/3,5" SATA HDD-bakpanel

2 - 45 cm SATA-kabel

1 - LP4 till SATA-strömkabeladapter

2 - Facknyckel

1 - Paket med installationsskruvar

1 - Instruktionsbok

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


