USB 3.1 (10Gbps) 2.5" SATA SSD/HDD behuizing met geïntegreerde USB-C kabel
Productcode: S251BU31C3CB

Dit is een geweldige manier voor het toevoegen van ultrasnelle, ultramobiele dataopslag aan uw met
USB-C™ uitgevoerde tablet of laptop, inclusief MacBook, Chromebook Pixel™ en Dell XPS 12. Deze
USB 3.1 Gen 2 schijfbehuizing heeft een geïntegreerde USB-C kabel, waardoor u een 2,5 inch SATA
harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) eenvoudig op uw computer kunt aansluiten, via de
USB-C poort.
Draagbare opslag met een geïntegreerde USB-C kabel
Deze draagbare schijfbehuizing verandert uw 2,5 inch SATA solid-state drive of harde schijf in externe
dataopslag, die u gemakkelijk kunt meenemen. Dankzij het compacte lichtgewicht design kan deze
behuizing gemakkelijk in uw laptop- of draagtas worden opgeborgen.
Voor maximale mobiliteit heeft de behuizing een geïntegreerde USB-C kabel, zodat u zich nooit meer
hoeft af te vragen of u uw verbindingskabel al of niet hebt meegenomen, waar u ook heen gaat. De
kabel kan veilig rondom de behuizing worden opgerold als hij niet wordt gebruikt, om beschadiging of
een kabelwarboel te vermijden en om minder ruimte in uw laptoptas in te nemen. De USB Type-C™
connector is klein en omkeerbaar, waardoor u deze gemakkelijk in uw computerpoorten kunt steken
en er minder risico bestaat dat de poort wordt beschadigd. De schijfbehuizing wordt via USB gevoed,
zodat u geen externe voedingsadapter nodig hebt.
Ultrasnelle dataoverdrachtsnelheden
De geïntegreerde USB-C kabel van de schijfbehuizing kan gemakkelijk op de USB-C poort van uw
laptop worden aangesloten, waardoor u sneller dan ooit toegang hebt tot bestanden en deze kunt
opslaan. Met deze USB 3.1 Gen 2 schijfbehuizing kunt u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en
harde schijven benutten. Hij ondersteunt dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) technologie.
De schijfbehuizing ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps) en ondersteunt ook UASP voor
verbeterde prestaties.

Gestroomlijnd design in duurzaam aluminium
Dankzij de gestroomlijnde en duurzame aluminiumbehuizing is hij bij uitstek geschikt voor het
beveiligen van uw data waar u ook heen gaat. Het aluminium helpt ook met de verdeling, en daarmee
ook de afvoer (dissipatie), van de warmte.
De S251BU31C3CB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voeg draagbare externe dataopslag toe aan uw voor USB-C geschikte laptop of tablet met een 2,5
inch solid-state drive of harde schijf
• Gebruik uw SATA SSD's/HDD's met maximumsnelheid, door te profiteren van ultrasnelle USB 3.1
Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit
• Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
• Snel en veilig grote bestanden delen met andere computers, zonder een netwerk

Eigenschappen
• Verander een 2,5 inch schijf in snelle USB 3.1 externe opslag voor uw met USB-C uitgevoerde tablet
of laptop
• De geïntegreerde USB-C kabel betekent ultra-mobiliteit en u hoeft minder mee te nemen
• Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
• Slanke, duurzame aluminiumbehuizing
• Ondersteunt 5 mm - 9,5 mm schijfhoogte
• Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
• UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Ventilator(en)

Nee

Interface

USB 3.1 Gen 2

Bus type

USB 3.1 Gen 2

Aantal stations

1

Schijfgrootte

2.5in

Schijftype

SATA

Schijfinstallatie

Vast

Ondersteunde
schijfhoogte(n)

5mm

7mm
9.5mm
Chipsetcode

ASMedia - ASM1351

Maximale
overdrachtsnelheid

10 Gbps

Type en snelheid

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning

Ja

TRIM Support

Ja

4Kn Support

Ja

Type en snelheid

SATA III (6 Gbps)

Max. schijfcapaciteit

Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200
tpm

MTBF

100.000

Type connector(en)

USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)

Schijfaansluitingen

22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug

Hostaansluitingen

USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)

Prestaties

Connector(en)

Software
Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Notitie

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

LED-indicatoren

Voeding & activiteit

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Vochtigheid

Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Indicatoren

Gebruiksomgeving

Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke
eigenschappen
Kleur

Zwart

Type behuizing

Aluminium en kunststof

Kabellengte

10.7 in [27.3 cm]

Max. schijfhoogte

0.4 in [9.5 mm]

Lengte product

5.5 in [13.9 cm]

Breedte product

3.3 in [82.8 mm]

Hoogte product

0.6 in [15.4 mm]

Gewicht product

4.4 oz [126.0 g]

Package Length

7.4 in [18.9 cm]

Package Width

6.0 in [15.3 cm]

Verpakkingsinform
atie

Package Height

1.6 in [41.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

8.0 oz [226.0 g]

Meegeleverd

USB 3.1 2,5 inch SATA SSD-/HDD-behuizing met USB-C
kabel

Wat wordt er
meegeleverd

montageschroeven voor behuizing
schijf montageschroeven
Schroevendraaier
Verkorte handleiding

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

