
2,5 inch USB 3.0 externe harde-schijfbehuizing met virtuele ISO - draagbare externe 
SATA HDD

Productcode: S2510BU3ISO

ISO-schijfemulatie is een ideale oplossing voor computers zonder optische schijven (bijv. 
Ultrabooks™, Netbooks). Met behulp van op hardware gebaseerde ISO-emulatie kunt u met de 
S2510BU3ISO USB 3.0 HDD virtuele ISO-behuizing gemakkelijk max. 3 verschillende 
Blu-ray-/dvd-/cd-rom-beelden creëren en monteren, voor maximale prestaties en zonder de 
problemen en onkosten van gecompliceerde virtuele ISO-software.

Met deze behuizing kunt u bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) 
veranderen in een externe virtuele ROM-schijf via een USB-poort (optimale prestatie met USB 3.0, 
neerwaarts compatibel met USB 2.0).

De behuizing ondersteunt harde schijven met een grote capaciteit (tot 2 TB), en fungeert ook als een 
standaard externe harde-schijfbehuizing die kan worden gebruikt om uitbreiding van de 
systeemopslag en back-upmogelijkheden te maximaliseren.

De S2510BU3ISO virtuele ISO HDD-behuizing wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie 
en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



 

Toepassingen

• Handig voor helpdesks voor het installeren/beeldherstel van software en besturingssystemen zonder 
optische drives (bijv. Ultrabooks, Netbooks)

• Bewaar max. 3 ISO-bestanden van vaak geïnstalleerde applicaties voor draagbaar gemak

• Breid de opslagcapaciteit van een systeem uit met een externe schijf voor back-up / archivering

Eigenschappen

• Voor het monteren van virtuele rom's en/of als externe opslagoplossing

• Op hardware gebaseerde ISO-emulatie

• SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

• Geen software of drivers nodig

• Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of minder

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Vast

Chipsetcode Fujitsu - MB86C311

Prestaties

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s



UASP ondersteuning Nee

Type en snelheid SATA II (3 Gbps)

Max. schijfcapaciteit 2 TB

Hot-swappable Nee

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 3.0 Mini-B (10-polig, SuperSpeed)

Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Beschikbare USB 3.0 of 2.0 poort

Notitie Voor ISO-functionaliteit moet de schijf naar MBR worden 
geconfigureerd en een NTFS geformatteerde partitie 
hebben

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - HDD

1 - iSO_1

1 - iSO_2

1 - iSO_3

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 



eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Max. schijfhoogte 0.4 in [9.5 mm]

Lengte product 3.1 in [78 mm]

Breedte product 5.3 in [13.5 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.6 cm]

Gewicht product 2.6 oz [75 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 3.9 in [10 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]

Package Height 1.9 in [48 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.4 oz [180 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 2,5 inch SATA HDD-behuizing met ISO

1 - 78 cm USB 3.0-kabel

1 - Draagtas

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


