
Tåligt hårddiskkabinett - USB 3.0 till 2,5" SATA 6 Gbps HDD eller SSD - UASP

Produkt ID: S251BRU33

Detta tåliga enhetskabinett omdefinierar dataskydd för proffs i farten. Konstruktionen av 
militärklassskyddar din känsliga data från tuffa fältförhållanden.  Det ser till att du är förberedd för 
oväntade utmaningar med ett stabilt vatten-, damm-, vibrations- och stöttåligt kabinett.

Håll din data skyddad och säker även vid plötsliga störtskurar eller sandstormar. Det robusta 
kabinettet ger överlägset vatten- och dammskydd med en IP5-klass.

Det tåliga enhetskabinettet är inkapslad i ett skyddande silikonhölje och designad att skydda enheten 
från oavsiktliga och oväntade stötar, vibrationer och fall. Det är militärklassat MIL-STD-810G och 
testat att klara av fall på upp till 4 meter. Det testades för fall med en solid state-enhet i kabinettet.

Var du än går ger det tåliga hårddiskkabinettet pålitligt dataskydd, inifrån och ut. Det tåliga yttre 
höljet ger stöttålighet medan det flexibla silikonhöljet täcker hela kabinettet för att garantera ett extra 
skyddslager och absorbera oavsiktliga stötar, omild hantering och fall. Inuti ger det extra silikonlagret 
extra hårddiskstabilitet.

Det är enkelt att göra om din 2,5" SATA III (6 Gbps) solid state-enhet eller hårddisk till extern lagring. 
Ta helt enkelt bort silikonhöljet, öppna luckan för att sätta i 2,5" enheten i det tåliga kabinettet och 
koppla i den medföljande USB-kabeln i datorn eller USB-hubbporten. Skruvar och verktyg behövs ej.

Spara tid ute på fält genom att lagra och föra över innehåll snabbt. Detta tåliga enhetskabinett är 
förstärkt med UASP (USB Attached SCSI Protocol) och har upp till 70 % snabbare läshastighet och 40 
% snabbare skrivhastighet än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare 
läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com 



och en SATA III (6 Gbps) SSD-enhet.

S251BRU33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Skydda din data vid tuffa fältförhållanden med denna militärklassade, bärbara, externa 
lagringslösning - idealisk för stationära och bärbara datorer

• Skapa en extern USB-lagringsenhet med hjälp av din 2,5" SATA III (6 Gbps) solid state-enhet eller 
hårddisk.

• Lägg till extra lagring till vilket USB-kapabelt datorsystem som helst

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

• Få ny användning av din oanvända 2,5" SATA-enhet som en tålig extern hårddisk

Funktioner

• INDUSTRIELL DESIGN: Håll dina data säkra även i plötsliga skyfall eller dammstormar. Denna 
robusta 2,5-tums SATA-inneslutning fungerar med hårddiskar (HDD) och SSD-enheter (Solid State 
Drives), och erbjuder stark vatten- och dammtålighet med IP54-klassificering

• ROBUST KONSTRUKTION:  SATA-inneslutningens slitstarka yttre hölje på 2,5 tum ger stöttålighet. 
Den har en avtagbar silikonhylsa som ger ytterligare skydd. Militärklassad (MIL-STD-810G). Den 
fungerar i extrema temperaturer på -40 &degC till 85 &degC (-40&degF till 185&degF)

• VERKTYGSFRI INSTALLATION: Ta bara bort silikonhylsan på USB 3.2 till SATA-inneslutningen, öppna 
spärren för att sätta in din 2,5-tums enhet och anslut den medföljande 10,4 cm långa 
USB-A-värdkabeln. Inkluderar skumkudde för 7 mm-enheter

• ÖKAD PRESTANDA: USB 3.2 Gen 1 till 2,5-tums SATA-hårddiskkabinett ger dig större bandbredd och 
hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, och har testats med hårddiskar på upp till 2 



TB vid 7 200 RPM. Utrustad med ström- och aktivitetslampa

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här slitstarka hårddiskkabinetten, som är designad och 
byggt för IT-proffs, har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla 
vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

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 - ASM1153E

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps



Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

Testad upp till 2 TB vid 7200 RPM

Hot swap-förmåga Ja

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

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 - 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



Kabellängd 4.1 in [103 mm]

Produktlängd 5.6 in [14.3 cm]

Produktbredd 4.4 in [11.2 cm]

Produkthöjd 1.1 in [2.9 cm]

Produktvikt 9.4 oz [265 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.2 in [18.3 cm]

Package Width 5.5 in [13.9 cm]

Package Height 2.2 in [57 mm]

Fraktvikt (förpackning) 14.2 oz [402 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Tåligt 2,5" USB 3.0-kabinett

1 - USB 3.0-kabel

1 - Skumplatta för enheter på 7 mm

1 - Instruktionsbok

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


