
Hot swap-fack för 2,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar - USB 3.1-kabinett (10 Gbps)

Produkt ID: S251BU31REM

Detta hot swap-fack för hårddiskar gör om din 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en 
löstagbar hårddisk som du kan använda som ett vanligt externt USB 3.1-kabinett.

Montera det löstagbara facket för SATA-hårddiskar i ett frontfack på 3,5" eller 5,25" och bli ett 
hot-swapbart flyttbart rack. Detta gör det enkelt att installera och ta bort hårddisken från 
datorsystemet utan att behöva öppna chassit varje gång och är ett enklare sätt att skapa 
säkerhetskopior som du kan ta bort för dataåterställning och arkivering.

Om du behöver åtkomst till din data utanför kontoret kan du använda kabinettdelen som ett standard 
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) - en kraftfull extern lagringslösning när du behöver åtkomst till dina filer 
när du är på resande fot.

Tryck helt enkelt ut kabinettet från facket för en bärbar datalagring. Dess lätta och kompakta design 
får enkelt plats i en datorväska. Med kabinettet följer en Micro-USB till USB-A- och en Micro-USB till 
USB-C-kabel så att du kan koppla in kabinettet i din bärbara dator och nå din data var du än är.

För ännu mer mångsidighet finns StarTech.coms S251BU31REMD, ett extra 2,5" 
SATA-hårddiskkabinett för S251BU31REM, som ger flera kabinett som kan anslutas och tas bort från 
värddatorn.

S251BU31REM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Lägg till ett hot-swap-fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för 
datasäkerhetskopiering

• Växla mellan snabb intern lagring och portabel extern lagring

• Miljöer där lagringsenheter måste bytas ut och ersättas regelbundet

Funktioner

• Hot swappa dina 2,5" SSD- och HDD-hårddiskar

• Den unika kabinettdesignen ger möjligheten att använda systemet som ett internt flyttbart ställ eller 
som ett externt USB 3.1-kabinett

• Få åtkomst till din data offline med ett bärbart USB 3.1-hårddiskkabinett (10 Gbps)

• En USB-C till Micro USB-kabel och en USB-A till Micro USB-kabel medföljer för kompatibilitet med din 
bärbara USB-C- och USB-A-dator

• Frontmonterad design, installeras i vilket vanligt 3,5" eller 5,25" fack som helst

• Enhetsutmatning med ett knapptryck

• Ventilerat metallkabinett av hög kvalitet ger förbättrad värmeavledning

• Kompatibel med SATA revision 1/2/3-hårddiskar (1,5/3,0/6 Gbps)

• Stöder 2,5" SATA-hårddiskar (HDD) och solid-state-enheter (SSD).

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Nej

Gränssnitt SATA

USB 3.2 Gen 2

Busstyp USB 3.2 Gen 2



Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Stödda enhetshöjd(er) 5mm

7mm

9.5mm

Chipset-ID ASMedia - ASM1351

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10Gbps

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

Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 
RPM.

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

100 000 timmar

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 stift, Gen 2, 10 Gbps)

1 - SATA (7-stifts, data)

1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)

Mjukvara



OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgängligt frontfack på 3,5" eller 5,25"

Tillgänglig intern SATA-datakontakt

Tillgänglig intern SATA- eller LP4 Molex-strömkontakt

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

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet (grön)

1 - Activity(Red)

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

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 drift: 10 %~90 % RH <br/> 
Luftfuktighet vid förvaring: 5 %~95 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 6.1 in [15.5 cm]

Produktbredd 5.7 in [14.6 cm]

Produkthöjd 1.6 in [4.2 cm]

Produktvikt 15.0 oz [426.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 9.4 in [23.9 cm]

Package Width 6.2 in [15.7 cm]

Package Height 3.1 in [7.9 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2,5" SATA-kabinett

1 - 3,5" hårddiskfack på frampanelen

1 - Adapterfäste från 3,5" till 5,25" för frontfack

1 - SATA-datakabel

1 - SATA-strömkabel

1 - Molex-strömkabel

1 - USB-C till Micro-B-kabel

1 - USB-A till Micro-B-kabel

1 - paket med monteringsutrustning för hårddisk

4 - skruvar för fackmontering

4 - skruvar för fästmontering

1 - snabbstartsguide

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


