
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Produkt ID: S251BMU313

Nu når du din data på rekordtid med den överlägsna prestandan från USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Detta 
kabinett för en enhet ger dig en kraftfull extern lagringslösning.

Kabinettet gör om din 2,5" SATA solid state-enhet eller hårddisk till en supersnabb, superbärbar 
datalagring. Dess lätta, kompakta design gör att den enkelt får plats i datorväskan. Den är tillverkad 
med ett hållbart och slimmat hölje i borstat aluminium och är det väl rustat att hålla din data säker 
var du än går.

USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 
Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de 
senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din 
dataöverföring.

Kabinettet ansluts enkelt till en värddator genom USB 3.1 Gen 2 utan att extern ström behövs. Den är 
utrustad med en USB A till Micro B-kabel som ger bakåtkompatibilitet med befintliga USB-portar eller 
hårdvara. Det ger dessutom UASP-stöd för förbättrad prestanda.

S251BMU313 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



 

Användning

• Utnyttja nya bärbara och stationära datorer med supersnabb USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)

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

• Använd din SATA SSD/HDD med maximal hastighet

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

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

Funktioner

• SMIDIG, BÄRBAR DESIGN: Den lätta designen gör den bärbar. SATA-inneslutningen på 2,5-tum är 
konstruerad med ett elegant hölje i borstad aluminium och fungerar med hårddiskar (HDD) och 
SSD-enheter (Solid State Drives). Den är utformad för att hålla dina data säkra och skyddade

• ÖKAD PRESTANDA: USB 3.2 Gen 2 till 2,5-tums SATA-hårddiskkabinettet ger dig större bandbredd 
och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps, och har testats med hårddiskar på 
upp till 2 TB vid 7 200 RPM. Utrustad med lampor för ström och aktivitet

• MAXIMAL KOMPATIBILITET: Det externa hårddiskkabinetten med USB 3.2 Gen 2 ansluts enkelt till 
en värddator via USB 3.2 Gen 2, utan att det krävs någon extern ström. Den har också en USB A- till 
Micro B-kabel

• YTTERLIGARE STÖD: Den här HDD-kabinetten för bärbara datorer har en 46 cm lång USB-A 
värdkabel, 7-9,5 mm enhetsdistans, skyddsfodral och skruvmejsel

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här TAA-kompatibla 2,5-tums SATA-hårddiskkabinettet, som 
är designat och byggt för IT-proffs, har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet 
runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt USB 3.2 Gen 2



Busstyp USB 3.2 Gen 2

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad

Chipset-ID ASMedia - ASM1351

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10 Gbps

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP-stöd Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 
vid 7200 RPM

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support 
TRIM with USB to SATA devices.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet



Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

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

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

Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH

Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 4.8 in [12.3 cm]

Produktbredd 3.0 in [75 mm]

Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 2.8 oz [78 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.4 in [16.2 cm]

Package Width 5.1 in [13 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.8 oz [164 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.1 till SATA-kabinett

1 - USB 3.1 A till Micro B-kabel - 45 cm

1 - 7 mm - 9,5 mm SSD-spacer



1 - Skyddsfodral

4 - monteringsskruvar

1 - Skruvmejsel

1 - Snabbstartsguide

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


