
USB 3.1 Externe hardeschijf behuizing voor 2.5" SATA SSD / HDD - 10Gbps

Productcode: S251BRU31C3

Deze USB 3.1 externe harde-schijfbehuizing beschermt uw gegevens in ruwe omgevingen. Met 
dataoverdrachtsnelhden tot 10 Gbps geeft de behuizing u snel toegang tot uw gegevens wanneer u in 
het veld werkt.

De 2,5" SATA harde-schijfbehuizing ondersteunt zowel solid-state drives (SSD) als harde schijven 
(HDD). Hij wordt geleverd met een USB-C naar USB-C kabel en een USB-A naar USB-C kabel ter 
ondersteuning van zowel USB-C als USB-A laptops en tablets.

Wees voorbereid op het onverwachte. De IP-code van de SSD- en HDD-behuizing is IP65, wat 
betekent dat hij zowel stofvrij als waterbestendig is.

Het is de perfecte oplossing voor mensen die buiten werken. Of voor mensen die in zeer stoffige 
omgevingen werken: bouwplaatsen, fabrieken of productievestigingen.

De robuuste harde-schijfbehuizing is militair geclassificeerd (MIL-STD-810G) om uw schijf te 
beschermen tegen omgevingsgevaren zoals vallen, schokken en trillingen.

De externe behuizing is schokbestendig, terwijl de flexibele siliconenhuls extra bescherming biedt door 
de belasting van schokken, ruwe omgang met bagage of vallen te absorberen. Een extra siliconenlaag 
aan de binnenkant biedt schijfstabiliteit.

De behuizing biedt USB 3.1 prestaties met dataoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps. Daardoor kunt u de 
hoge prestaties van de laatste schijven benutten, terwijl u knelpunten in uw dataoverdacht oplost.

De S251BRU31C3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

 

Toepassingen

• Bescherm uw gegevens - ideaal voor buiten of voor gebruik in industriële omgevingen

• Bewerk uw foto's en video's als u niet aan uw bureau werkt

• Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat

Eigenschappen

• Bescherm uw gegevens in ruwe omgevingen - IP65 voor stofvrije en waterbestendige bescherming

• Bescherm uw schijf tegen vallen, schokken en trillingen met een militair geclassificeerde SSD- en 
HDD-behuizing

• Geniet van snelle dataoverdracht met een USB 3.1 externe harde-schijfbehuizing die 10 Gbps 
ondersteunt

• Krijg toegang tot een 2,5" SATA SSD of HDD vanaf uw USB-C of USB-A laptop of tablet, waar u zich 
ook bevindt

• UASP-compatibel voor 70% snellere prestatie, bij aansluiting op een apparaat dat UASP ondersteunt

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Nee

Interface USB 3.2 Gen 2

Bus type USB 3.2 Gen 2

Industriestandaarden MIL-STD-810G, Method 503.5 (thermische schok)

 MIL-STD-810G, Method 514.6 (trilling)

 MIL-STD-810G, Method 516.6 (schok)



 MIL-STD-810G, Method 507.5 (vochtigheid)

 MIL-STD-810G, Method 509.5 (zoutspray)

 MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (zand en 
stof)

 MIL-STD-810G, Method 508.6 (schimmel)

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Vast

Aantal 2,5 inch bays 1

Ondersteunde 
schijfhoogte(n)

7mm

9.5mm

Chipsetcode ASMedia - ASM235CM

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

10 Gbps

Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

S.M.A.R.T. Support Ja

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Max. schijfcapaciteit Getest tot 2 TB bij 7200 RPM

Hot-swappable Nee

MTBF 48.000 uur



Connector(en)

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

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Andere aansluiting(en) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)

Software

Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of 
drivers nodig

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

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

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Diagnose-LED (schijfvoeding en activiteit)

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Vochtigheid 20% ~ 95% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Max. schijfhoogte 0.4 in [9.5 mm]

Lengte product 5.7 in [14.6 cm]

Breedte product 4.4 in [11.2 cm]

Hoogte product 1.2 in [3 cm]



Gewicht product 10.7 oz [304 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.3 in [13.5 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 2.5 in [63 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

16.8 oz [475 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - schijfbehuizing

1 - USB-C naar USB-C kabel

1 - usb-c naar usb-a kabel

1 - schuimbescherming voor schijf

1 - inbussleutel

1 - verkorte installatiehandleiding

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


