
Krypterad hårddiskkabinett- fingertrycksavläsning - för 2,5" SATA

Produkt ID: S251BMU3FP

Skydda din känsliga data från obehörig åtkomst var du går, med det här krypterade hårrdiskkabinettet 
för 2,5" SATA SSDs och HDDs. Det krypterar data på din hårddisk och utnyttjar den senaste 
biometriska teknologin för att begränsa användare genom fingeravtrycksåtkomst.

Den externa SSD/HDD-kabinetten ger tillförlitligt skydd mot dataläckage genom säker datakryptering. 
Den utnyttjar hårdvarubaserade 256-bits krypteringen, baserad på avancerad krypteringsstandard 
(AES-256), en av de mest säkra krypteringsmetoderna.

Med den krypterade hårddiskkabinetten kan du begränsa dataåtkomsten för pre-auktoriserade 
individer, genom lagring på upp till åtta fingeravtryck för fingeravtrycksåtkomst. Det finns också ett 
huvudlösenord som gör det enkelt att konfigurera, hantera och ändra fingeravtrycksprofiler.

Lägg till portabel extern data till din USB-A eller USB-C på din bärbara dator eller surfplatta med den 
krypterade SSD/HDD-kabinetten (två kablar följer med). Kabinetten drivs med USB-porten på din 
enhet, så det behövs ingen extern ström.

Din 2,5" SATA-enhet (7 mm till 9,5 mm höjd) glider lätt in i det eleganta och hållbara aluminiumhöljet 
som är ventilerat för att säkerställa optimal driftstemperatur. Ta den kompakta kabinetten med dig 
var du än går - till kontoret, sjukhuset, labbet eller ut på fältet för att säkert få tillgång till din data.

Den krypterade enhetskabinetten stöder USB 3.0 överföringshastigheter på upp till 5Gbps. Den 2,5" 
SATA-hårddiskkabinetten stöder SATA I/II/III och säkerställer att du kan uppnå hög prestanda medan 
du får åtkomst till din SATA SSD externt.

TAA-kompatibla S251BMU3FP täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis teknisk support på 
livstid.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

 

Användning

• När du reser i affärer, skydda filer mot obehörig åtkomst

• Skydda medicinska filer, kunddata och annan känslig information från dataläckage

Funktioner

• Skydda känslig data med den här AES-256 krypterade hårddiskkabinetten med fingertrycksavläsning

• Fingertrycksavläsare sparar upp till 8 fingeravtryck med 3 LED för fingeravtrycksstatus

• Universal support för 2,5" SATA SSDs/HDDs (SATA I/II/III)

• Fungerar med USB-A och USB-C aktiverade bärbara datorer och surfplattor (två kablar följer med)

• Stöder USB 3.0 med filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps (bakåtkompatibel)

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 Initio Corporation - INIC-3637e



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Nej

TRIM Support Nej

4Kn Support Nej

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Inlänkningshastighet 10 000

Allmänna 
specifikationer

Fingeravtryckstillgång - upp till 8 fingeravtryck

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

161709

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Den konfigurerade inneslutningen är OS-oberoende. 
Applikationen för fingeravtryckshantering stöds bara av 
Windows (7, 8.1, 10)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Av säkerhetsskäl kan informationen på en enhet som 
används i denna inneslutning inte återställas om 
lösenordet går förlorat. Säkerhetskopiera all information 
som inte kan ersättas när du använder detta 
hårddiskkabinett.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet

3 - Status för fingeravtrycksåtkomst 
(vänta/fel/korrigering)



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 5-95 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 3.0 in [7.7 cm]

Produktbredd 4.7 in [12.0 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.7 cm]

Produktvikt 3.4 oz [95.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.2 in [13.2 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 8.5 oz [242.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Fingeravtryck-Krypterad inneslutning

1 - 50 cm USB-C till USB-Micro B-kabel

1 - 50 cm USB-A till USB-Micro B-kabel

1 - Mikroskruvmejsel

1 - Skruvsats för installation av enheter



1 - Användarhandbok

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


