
2,5" hårddiskkabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID

Produkt ID: S252BU33R

Detta USB 3.0-kabinett med 2 fack för hårddiskar på 2,5" ger dig den prestanda du vill ha i ett externt 
lagringssystem och har en elegant och kompakt design som matchar din Mac eller PC perfekt.  Det är 
idealiskt för professionella affärsmiljöer och hemmakontor och ger en kraftfull datalagringslösning för 
din stationära dator, bärbara dator, Ultrabook®-dator eller Chromebook®-dator.

Kabinettet för två hårddiskar låter dig installera två 2,5" SSD- eller HDD-enheter (från 5 mm till 15 
mm) för att skapa extern datalagring med hög kapacitet. För att maximera prestandan och 
hastigheten på dina SATA III-enheter (6 Gbps) är kabinettet förstärkt med UASP som ger upp till 70 
% snabbare överföringshastigheter än vanlig USB 3.0. (Se testresultat nedan.)

Den kompakta designen, den lilla storleken och den slimmade ytan gör detta kabinett till den perfekta 
skrivbordsvännen för din Mac eller PC.

Eftersom det endast behöver 5 V har du möjlighet att strömförse kabinettet genom endast USB, utan 
behov av en extern strömadapter. Det kan strömförses genom en enda eller två USB-källor, som till 
exempel USB-laddare eller -portar på din bärbara dator, beroende på dina enheter. En strömadapter 
medföljer för stationära situationer eller konfigurationer där mer ström önskas. Kabinettet ger dig en 
enkel och energieffektiv lagringslösning med flexibla installationsalternativ och enkel bärbarhet.

Njut av sinnesro och vetskapen att dina filer hela tiden säkerhetskopieras eller utnyttja den högre 
hastigheten och kapaciteten med en kombinerad lösning. Kabinettet stöder RAID 0, 1, Spanning och 
JBOD, så att du kan välja det säkerhetskopieringsläge du föredrar. Med det behändiga RAID kan du få 
större storlek, högre prestanda, eller redundans.

Kabinettet är kompatibelt med Windows®-, Mac®-, Chrome OS™- och Linux®- system utan att 
behöva installera drivrutiner eller mjukvara.

Detta högpresterande SuperSpeed USB 3.0-kabinett stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 
Gbps och är förstärkt med UASP-stöd, vilket kan ge ~70 % snabbare läshastighet och 40 % snabbare 
skrivhastighet än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värd.



Obs.: UASP (USB Attached SCSI Protocol) stöds av Windows 8, 8.1, Server 2012 och Linux kärna 
2.6.37 eller senare. Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, USB 3.0-kort från 
StarTech.com, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

S252BU33R kabinettet med två fack är stabilt byggt att ge långvarig prestanda och täcks av 
StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Ge datorn ökad extern lagringskapacitet genom att ansluta detta externa lagringskabinett

• Ta det med din bärbara dator för extern lagring i farten

• Lägg till säkerhet med dataredundans genom att använda kabinettet med stöd för RAID

• Säkerhetskopiera eller arkivera data från en USB-dator

Funktioner

• Skapa en kraftfull extern USB 3.0-lagringslösning med stöd för två 2,5" SSD- eller HDD-enheter

• Slimmad kompakt design som passar perfekt med din Mac eller PC

• För över filer snabbt med SATA III-ström (6 Gbps) och USB 3.0 med UASP

• Få förbättrad prestanda och dataredundans med RAID 0, 1, Spanning och JBOD

• Behöver endast 5 V vilket ger flexibla strömalternativ

• Fungerar med Windows, Mac, Chrome och Linux (2.4.x och högre)

• Enkel installation utan extra drivrutiner eller mjukvara



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 1 - 40 mm

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad

Antal 2,5 tums fack 2

Stödda enhetshöjd(er) 5mm

7mm

9.5mm

12.5mm

15mm

Fläktlagerstyp Kullager

Chipset-ID JMicron - JMS561

Prestanda

Bullernivå 21 dBA

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

USB 3.0 - 5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

4Kn Support Ja



Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Ja

RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)

RAID 1 (speglade enheter)

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

BIG (Omfång eller sammanfogning)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testat med hårddiskar på upp till 2 TB 
7200 RPM (totalt 4 TB)

Hot swap-förmåga Ja

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström-LED

1 - LED för aktivitet på HDD 1

1 - LED för aktivitet på HDD 2

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.4 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Kontakttyp H

Strömförbrukning 3



Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14deg;F to 149°F)

Luftfuktighet 10~90% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Maximal enhetshöjd 0.6 in [15 mm]

Produktlängd 5.2 in [13.2 cm]

Produktbredd 2.0 in [50 mm]

Produkthöjd 3.5 in [9 cm]

Produktvikt 12.4 oz [350 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.2 in [18.2 cm]

Package Width 4.7 in [11.9 cm]

Package Height 4.3 in [10.9 cm]

Fraktvikt (förpackning) 25.8 oz [730 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 dubbelt 2,5" SATA HDD/SSD RAID-kabinett

1 - USB 3.0-kabel

1 - USB till strömkabel (cylindrisk typ H)

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - Paket med installationsskruvar

1 - Snabbinstallationsguide



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


