
Krypterat hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0

Produkt ID: S2510BU33PW

Det S2510BU33PW krypterade USB 3.0-hårddiskkabinettet låter dig göra om din 2,5" SATA-hårddisk 
(HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en AES-krypterad extern enhet.

Det säkra kabinettet använder AES (256-bit Advanced Encryption Standard Algorithm) för att se till att 
all data på enheten skyddas från otillåten åtkomst. När krypteringen är klar nås innehållet endast med 
en PIN-kod som du väljer och ställer in med den eleganta inbyggda pekplattan. Krypteringen är 
hårdvarubaserad för att slippa komplicerade installationer och konfigurationer av mjukvara.

Hårddiskkabinettet garanterar maximal prestanda med stöd för USB 3.0-överföringshastigheter på 
upp till 5 Gbps. Kabinettet stöder även SATA III-enheter för att garantera att du fortfarande får hög 
prestanda när du använder din SATA-SSD på 6 Gbps externt.

S2510BU33PW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning



• Skydda dig själv och dina kunder från identitetsstöld med hårdvarukrypterade säkerhetskopior av 
konfidentiella dokument (t.ex. finansiella)

• Skydda dina viktiga dokument när du reser, med en krypterad hårddisk som inte kan nås av andra 
om den kommer bort eller blir stulen

• Spara och nå filer snabbt från din externa SATA III-enhet

Funktioner

• Garantera att din data på den externa enheten är säker och låst med 256-bit kryptering i realtid

• Problemfri användning med inbyggd pekplatta

• Optimal prestanda med stöd för SATA III-hårddiskar med överföringshastigheter på upp till 6 Gbps

• Passar för 2,5" SATA-enheter med upp till 9,5 mm höjd

• Plug-and-play-installation

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

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

Chipset-ID Renesas/NEC - MOLU03

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Nej



Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 3 TB 5400 
RPM-hårddiskar

Hot swap-förmåga Nej

Allmänna 
specifikationer

256-bit AES-hårdvarukryptering

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Det rekommenderas att använda detta kabinett som 
extra lagring för viktiga filer och inte som en 
säkerhetskopia (om inte den också säkerhetskopieras 
ofta)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - OLED-avläsningsdisplay

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet > 70 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]



Produktlängd 4.8 in [12.3 cm]

Produktbredd 3.0 in [77.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 3.3 oz [94.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.6 in [21.8 cm]

Package Width 5.9 in [15.1 cm]

Package Height 2.1 in [53.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.7 lb [0.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till 2,5" SATA III-kabinett med kryptering

1 - USB 3.0-kabel

1 - Enhetsfodral

2 - Skruvar för enhetsinstallation

1 - Mini skruvmejsel

1 - Instruktionsbok

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


