
Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch 
HDD-behuizing met ventilator

Productcode: S252SMTB3

Met de S252SMTB3 2-bay Thunderbolt-behuizing kunt u twee 2,5 inch SATA I/II/III harde schijven 
(HDD) of solid state drives (SSD) aansluiten op uw Mac® of pc via een beschikbare 
Thunderbolt-poort.

Kopieer data van en naar uw externe schijven sneller dan ooit tevoren via een 
Thunderbolt-aansluiting. Met een datatransmissiesnelheid tot 10 Gbps is de Thunderbolt 100% sneller 
dan USB 3.0 (5 Gbps) en 60% sneller dan eSATA (6 Gbps). Dankzij de ongeëvenaarde prestatie die 
Thunderbolt biedt, is deze behuizing een ideale oplossing voor bewerkingsprogramma's van video's en 
foto's met hoge resolutie.

Om u tijd en geld te besparen, wordt bij de S252SMTB3 een hoogwaardige 1 m lange 
Thunderbolt-kabel geleverd, waardoor u alles hebt voor een probleemloze installatie.

Voor optimale bedrijfstemperaturen van uw harde schijven en solid state drives is de 
Thunderbolt-behuizing voorzien van een ingebouwde ventilator en een duurzame, robuuste 
aluminiumbehuizing voor maximale warmteafvoer.

Haal het maximale uit uw Thunderbolt-apparaten door gebruik te maken van de daisy chain poort. U 
kunt max. 6 extra apparaten aansluiten zoals schermen, docking stations of extra externe schijven. 
Dit is een uitstekende docking-oplossing voor Ultrabooks of kleinere, meer draagbare laptops met 
minder I/O-poorten.

De S25SMTB3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

 

Toepassingen

• Voeg high-speed externe opslag toe voor grafisch intensieve toepassingen zoals het bewerken van 
video of foto's met hoge resolutie

• Kopieer snel grote databestanden van uw computer naar een externe harde schijf voor veilige 
back-ups

• Bouw een software RAID-array ter vergroting van de capaciteit van individuele schijven of om 
dataredundantie te garanderen

Eigenschappen

• Ondersteunt Thunderbolt-datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps

• Inclusief 1 m Thunderbolt-kabel

• Ingebouwde Thunderbolt daisy chain-poort

• Aluminium behuizing met geïntegreerde ventilator

• SATA-schijfbehuizing met 2 bays

• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 1 - 50 mm

Interface ThunderBolt

Bus type ThunderBolt

Aantal stations 2



Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Vast

Aantal 2,5 inch bays 2

Ondersteunde 
schijfhoogte(n)

15mm

Lagertype ventilator Kogellager

Chipsetcode Intel - DSL3510L

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

10 Gbps

Type en snelheid Thunderbolt - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning Nee

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

RAID Nee

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 2 TB 5400 RPM harde schijven

Hot-swappable Nee

Temperatuuralarm Nee

Connector(en)

Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen 2 - Thunderbolt™ (20-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Status (voeding)

1 - Schijf 1 activiteit



1 - Schijf 2 activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 12V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Aluminium

Max. schijfhoogte 0.6 in [15 mm]

Lengte product 5.2 in [13.3 cm]

Breedte product 3.7 in [93 mm]

Hoogte product 2.5 in [6.3 cm]

Gewicht product 17.3 oz [490 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.1 in [23 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 3.3 in [85 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.0 lb [1.3 kg]

Wat wordt er 



meegeleverd

Meegeleverd 1 - Thunderbolt 2,5 inch HDD-behuizing

1 - ThunderBolt Kabel

1 - HDD-installatieschroevenset

1 - Universele voedingsadapter met regionale 
voedingskabels (N-A/EU/VK/AUS)

1 - Set met rubberen pootjes

1 - Handleiding

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


