
2,5" USB 3.0 krypterat kabinett för extern hårddisk - Bärbar SATA HDD

Produkt ID: S2510BU3PWPS

S2510BU3PWPS USB 3.0-kabinettet för HDD har en knappsatskryptering och låter dig göra om en 2,5" 
SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en AES-krypterad extern hårddisk. Kabinettet 
stöder hårddiskar med hög kapacitet (testat med upp till 1 TB) och maximerar systemets lagrings- och 
säkerhetskopieringsförmåga.

All data på de installerade hårddiskarna skyddas från obehöriga med en Advanced Encryption 
Standard-algoritm (256-bit AES).  Krypteringen sker helt inom hårdvaran och i realtid för garanterad 
maximal prestanda utan komplicerade installationer av mjukvara. Åtkomst till krypterat innehåll ges 
via den inbyggda knappsatsen så att vilket system som helst som stöder USB-lagringsenheter kan få 
åtkomst till data.

Det S2510BU3PWPS krypterade HDD-kabinettet täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis 
livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

 

Användning



• För användare i hemmet eller på kontoret som vill ha skyddade säkerhetskopior av känsliga 
dokument (t.ex. finansiella)

• För resande affärsmän som vill skydda viktiga dokument på en extern enhet medan de inte är på 
kontoret

• För mobila användare som vill se till att deras känsliga filer är privata

Funktioner

• 256-bit AES-hårdvarukryptering i realtid

• 32-bit ARM-baserad kontroller med hög hastighet

• Inbyggd knappsats

• Varken programvara eller drivrutiner behövs

• SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för bandbredd på upp till 5 Gbps

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

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

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 Fujitsu - MB86C311

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Nej

Typ och hastighet SATA II (3 Gbps)



Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 
RPM-hårddiskar

Hot swap-förmåga Nej

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB 3.0 Mini-B (10-stifts, SuperSpeed)

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB 3.0 eller 2.0-port

Obs. Kabinettet bör användas som backup för viktiga filer och 
inte som extra lagring (såvida inte även kabinettet 
säkerhetskopieras ofta) eftersom förlorade lösenord eller 
hårdvarufel (SATA-enhet eller kabinett) resulterar i att 
lagrad data inte kan återställas.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - 1_USB ansluten

1 - 2_Skriv in nytt lösenordet och tryck på "Enter"

1 - 3_Skriv in lösenordet och tryck på "Enter"

1 - 4_Fel lösenord eller uppstått fel

1 - 5_Under behandling Vänligen vänta

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5 - 90 % RH

Utseende

Färg Svart



Kabinettyp Av plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 3.1 in [78 mm]

Produktbredd 5.3 in [13.5 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.6 cm]

Produktvikt 2.9 oz [82 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 3.9 in [10 cm]

Package Width 7.5 in [19 cm]

Package Height 1.9 in [48 mm]

Fraktvikt (förpackning) 6.9 oz [196 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Kabinett med kryptering för 2,5" SATA HDD

1 - 31in USB 3.0-kabel

1 - Bärpåse

1 - Instruktionsbok

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


