
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Produkt ID: S251BU31C3CB

Här är ett bra sätt att lägga till supersnabb, superbärbar datalagring till din USB-C™-kapabla 
surfplatta eller bärbara dator, inklusive MacBook, Chromebook Pixel™ och Dell XPS 12. Detta USB 3.1 
Gen 2-hårddiskkabinett har en inbyggd USB-C-kabel som gör det enkelt att ansluta en 2,5" 
SATA-hårddisk (HDD) eller -solid state-enhet (SSD) till din dator genom dess USB-C-port.

Bärbar lagring med en inbyggd USB-C-kabel

Detta bärbara hårddiskkabinett gör om din 2,5" SATA solid state-enhet eller hårddisk till extern 
datalagring som är enkel att ta med sig. Dess kompakta och lätta design får enkelt plats din 
datorväska.

För att maximera bärbarheten har kabinettet en inbyggd USB-C-kabel så att du aldrig behöver oroa 
dig för att glömma att ta med dig din anslutningskabel var du än går. Kabeln viras säkert runt 
kabinettet när det inte används för att förhindra skador eller trassel och tar upp mindre plats i 
datorväskan. USB Type-C™-kontakten är liten och vändbar vilket ger enklare inkopplingar och mindre 
risk för portskador. Hårddiskkabinettet är USB-drivet och ingen extern strömadapter behövs, vilket 
innebär en sak mindre att ta med sig.

Superhöga dataöverföringshastigheter

Hårddiskkabinettet ansluts enkelt till USB-C-porten på din bärbara dator eller surfplatta så att du kan 
nå och lagra filer snabbare än någonsin. Med detta USB 3.1 Gen 2-hårddiskkabinett kan du utnyttja 
den höga prestandan från de senaste SSD-enheterna och hårddiskarna. Det stöder 
dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbelt så snabbt som USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 
1).

Hårddiskkabinettet stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps) och dessutom UASP för förbättrad 
prestanda.

Slimmad design i hållbart aluminium



Kabinettet är tillverkad med ett slimmat och hållbart aluminiumhölje och är väl rustat att hålla din 
data säker var du än går. Aluminiumhöljet hjälper dessutom till med att fördela värme för att 
underlätta värmeavledning.

S251BU31C3CB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Lägg till bärbar extern lagring till din USB-C-utrustade bärbara dator eller surfplatta med hjälp av en 
2,5" solid state-enhet eller hårddisk

• Använd dina SATA SSD/HDD-enheter med maximal hastighet genom att utnyttja supersnabba USB 
3.1 Gen 2 (10 Gbps)

• Säkerhetskopiera din viktiga data till en extern lagringsenhet

• Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

Funktioner

• Gör om en 2,5" hårddisk till snabb extern USB 3.1-lagring för din USB-C-kapabla surfplatta eller 
bärbara dator

• Den inbyggda USB-C-kabeln gör kabinettet superbärbart och gör så att du får en sak mindre att ta 
med dig

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

• Slimmat, hållbart aluminiumhölje

• Stöder hårddiskhöjd på 5-9,5 mm

• Strömförses direkt från USB-porten

• UASP-stöd för förbättrad prestanda



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

Stödda enhetshöjd(er) 5mm

7mm

9.5mm

Chipset-ID ASMedia - ASM1351

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

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

100000



Kontakt(er)

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

Enhetskontakter 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 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 och aktivitet

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 Aluminium och plast

Kabellängd 10.7 in [273 mm]

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.5 in [13.9 cm]

Produktbredd 3.3 in [82.8 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 4.4 oz [126.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 7.4 in [18.9 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 1.6 in [41.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 8.0 oz [226.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.1 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med 
USB-C-kabel

3 - monteringsskruvar för kabinett

3 - hårdvaruskruvar för hårddiskmontering

1 - Skruvmejsel

1 - Snabbinstallationsguide

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


