
Extern hårddiskkabinett med USB 3.1 - 10 Gbit/s - IP65-klassat

Produkt ID: S251BRU31C3

Detta externa hårddiskkabinett med USB 3.1 håller dina data säkra i tuffa miljöer. Med 
dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s ger kabinettet dig snabb åtkomst till dina data när du 
är ute på fältet.

2,5 tums SATA-hårddiskkabinettet stöder både SSD- och HDD-hårddiskar. Levereras med en USB-C- 
till USB-C-kabel och en USB-A- till USB-C-kabel för att stöda både bärbara datorer och surfplattor med 
USB-C och USB-A.

Var förberedd på det oväntade. SSD- och HDD-kabinettet är IP65-klassat, vilket innebär att det är 
både dammsäkert och vattentåligt.

Det är den perfekta lösningen för personer som arbetar utomhus. Eller för personer som arbetar i 
väldigt dammiga miljöer, som t.ex.: byggplatser, fabriker eller tillverkningsanläggningar.

Det robusta hårddiskkabinettet är militärklassat (MIL-STD-810G) för att skydda din enhet mot fall, 
stötar och vibrationer.

Det yttre höljet ger stöttålighet medan det flexibla silikonhöljet ger extra skydd och absorberar stötar, 
omild hantering och fall. Inuti ger ytterligare ett silikonlager extra hårddiskstabilitet.

Kabinettet ger USB 3.1-prestanda med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Det låter dig 
utnyttja de senaste hårddiskarna höga prestanda och mildrar samtidigt flaskhalsar i din 
dataöverföring.

S251BRU31C3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Skydda dina data - idealiskt för användning utomhus eller i industrimiljöer

• Redigera dina foton och videor när du inte sitter vid kontorsbordet

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

Funktioner

• Skydda dina data i tuffa miljöer - IP65-klassat för dammsäkert och vattentåligt skydd

• Hårddiskkabinettet är militärklassat för att skydda det mot fall, stötar och vibrationer.

• Få snabba dataöverföringar med ett extern hårddiskkabinett med USB 3.1 som stöder 10 Gbit/s

• Få åtkomst till en 2,5 tums SATA SSD eller HDD från din bärbara dator eller surfplatta med USB-C 
eller USB-A var du än befinner dig

• Kompatibelt med UASP för 70 % snabbare prestanda vid anslutning till en enhet som stöder UASP

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt USB 3.2 Gen 2

Busstyp USB 3.2 Gen 2

Industristandarder MIL-STD-810G, Method 503.5 (termisk chock)

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

MIL-STD-810G, Method 516.6 (stöt)

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



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

MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (sand och 
damm)

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

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad

Antal 2,5 tums fack 1

Stödda enhetshöjd(er) 7mm

9.5mm

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

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

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

Testad upp till 2 TB vid 7200 RPM

Hot swap-förmåga Nej

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

48.000 timmar

Kontakt(er)



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

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

Övriga gränssnitt 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Särskilda 
anmärkningar/krav

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

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Diagnostisk LED (Ström och aktivitet för enhet)

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20 ~ 95% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.7 in [14.6 cm]

Produktbredd 4.4 in [11.2 cm]

Produkthöjd 1.2 in [3 cm]

Produktvikt 10.7 oz [304 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.3 in [13.5 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 2.5 in [63 mm]

Fraktvikt (förpackning) 16.8 oz [475 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - hårddiskkabinett

1 - USB-C till USB-C-kabel

1 - usb-c till usb-a-kabel

1 - skyddat hårddiskkabinett

1 - insexnyckel

1 - snabbinstallationsguide

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


