
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Produkt ID: S251BPU31C3

Ta med dig din värdefulla data var du än går. Detta kabinett för en enda 2,5" SSD/HDD-enhet låter 
dig utnyttja USB-C-porten på din MacBook, ChromeBook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000-serien 2-i-1 
eller annan enhet för att lägga till supersnabb, superbärbar datalagring.

Kabinettets kompakta design och lätta konstruktion ger en väldigt bärbar lösning för att lägga till 
extern datalagring till en enhet med USB-C. Det får enkelt plats i en datorväska för bärbar lagring och 
är helt verktygslös så att du kan installera dina enheter snabbt när du är på språng. Kabinettet 
strömförses direkt från USB-porten utan att extern ström behövs så att man slipper ta med sig en 
adapter.

Hårddiskkabinettet levereras med en USB-C till Micro B-kabel USB Type-C-kontakten är liten och 
vändbar vilket ger enklare inkopplingar. Du kan snabbt ansluta USB-C-kontakten med endera sida 
upp, vilket innebär mindre risk för skador på dina portar och mindre frustration.

Tack vare sitt stöd för SATA I, II och II samt enheter med hög kapacitet (testad med hårddiskar på 
upp till 2 TB) är detta USB-C-kabinett kompatibelt med i stort sett vilken enhet på 2,5" som helst. 
SATA-hårddisk eller solid state-enhet. Kabinettet ger USB 3.1 Gen 2-prestanda med 
dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps så att du kan utnyttja den höga prestandan från de 
senaste SSD-enheterna och hårddiskarna och samtidigt lätta på flaskhalsar i dina dataöverföringar. 
Det är dessutom förstärkt med UASP som ökar skriv- och läshastigheterna för att utnyttja den fulla 
potentialen på dina SATA III-enheter.

USB 3.1 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - 
dubbla kapaciteten jämfört med USB 3.0-teknik.

S251BPU31C3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Dra nytta av nya bärbara datorer och surfplattor med en USB-C-port och supersnabb USB 
3.1-anslutning (10 Gbps)

• Skapa snabb, bärbar extern lagring för MacBook, ChromeBook Pixel, Dell Latitude 11 5000-serien 
2-i-1 och andra enheter

• 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-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt 
lagringsutrymme

Funktioner

• Använd USB-C-porten på din bärbara dator eller surfplatta för att skapa bärbar extern lagring för en 
2,5" SSD/HDD

• Få superhöga dataöverföringshastigheter genom USB 3.1 (10 Gbps)

• Verktygslös design och lätt kabinett för enkel installation och praktisk bärbarhet

• Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)

• Stöder enheter med en höjd på 5 mm, 7 mm och 9,5 mm

• UASP-stöd för förbättrad prestanda

• Strömförses direkt från USB-porten

• USB-C till Micro B-kabel medföljer

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 - ASM235CM

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)

Övriga gränssnitt 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

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

Inspänning 5V DC

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 Av plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.2 in [13.2 cm]

Produktbredd 3.5 in [88 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.4 oz [69 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.4 in [13.7 cm]

Package Width 7.0 in [17.8 cm]

Package Height 1.7 in [43 mm]



Fraktvikt (förpackning) 6.4 oz [180 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.1 till 2,5" SATA HDD-kabinett

1 - USB-C till Micro B-kabel - 51 cm

1 - hårddiskkudde

1 - Snabbstartsguide

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


