
2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP och inbyggd kabel

Produkt ID: S2510BMU33CB

Det UASP-kapabla USB 3.0 SATA-hårddiskkabinettet S2510BMU33CB låter dig ansluta en 2,5" 
SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till datorn genom en ledig USB-port.

För att maximera bärbarheten har kabinettet en inbyggd USB 3.0-kabel och då ingen extern 
strömadapter krävs minskar behovet av externa tillbehör. Kabeln stoppas säkert och diskret undan 
när enheten inte används för att förhindra skador och sladdhärvor.

För att ännu bättre utnyttja den fulla potentialen hos SATA III SSD/HDD-enheter stöder kabinettet 
UASP, som är upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel 
värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

USB 3.0-kabinettet har en slimmad design med aluminiumkonstruktion och ventilation av hög kvalitet 
för utmärkt värmeavledning.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S2510BMU33CB alla ledande 
operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX 
(10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S2510BMU33CB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare 
läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com 
och en SATA III SSD-minne.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Dra nytta av USB 3.0-kapabla bärbara och stationära datorer med UASP för snabbare 
överföringshastigheter

• Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer

• Använd som en bärbar hårddisk som kan bäras med tillsammans med den bärbara datorn

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

• Lägg till extra lagring till nästan vilket USB-kapabelt datorsystem som helst

• Hämta data från en gammal SATA-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt 
lagringsutrymme

Funktioner

• Inbyggd USB 3.0-kabel

• UASP-stöd (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)

• Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)

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

• Strömförsörjd via USB

• Kabinett i solitt aluminium

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years



Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad

Antal 2,5 tums fack 1

Stödda enhetshöjd(er) 7mm

9.5mm

Chipset-ID ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 1 TB 
7200 RPM

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Luftfuktighet 10 %~90 % RH



Utseende

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.7 in [14.4 cm]

Produktbredd 3.3 in [83 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 3.5 oz [100 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 7.2 in [18.3 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 6.8 oz [193 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB till 2,5" SATA HDD-kabinett

1 - Instruktionsbok

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


