
Hårddiskkabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Produkt ID: S252SMTB3

S252SMTB3 Thunderbolt-kabinett med 2 fack gör det möjligt att ansluta två 2,5" SATA 
I/II/III-hårddiskar (HDD) eller SSD-enheter till din Mac® eller PC med en ledig Thunderbolt-port.

Överför data till och från dina externa hårddiskar snabbare genom en Thunderbolt-anslutning. Med 
dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps är Thunderbolt 100 % snabbare än USB 3.0 (5 Gbps) 
och 60 % snabbare än eSATA (6 Gbps). Thunderbolts oöverträffade prestanda gör kabinettet till en 
idealisk lösning för redigering av högupplöst video och fotoapplikationer.

För att spara tid och pengar har S252SMTB3 en medföljande Thunderbolt-kabel på 1 m av hög kvalitet 
så att du har allt du behöver för en problemfri installation.

För att garantera optimal driftstemperatur för dina hårddiskar och SSD-enheter har 
Thunderbolt-kabinettet en inbyggd fläkt och ett hållbart, solitt aluminiumhölje som maximerar 
värmeavledning.

Få ut det mesta av dina Thunderbolt-enheter genom att utnyttja Thunderbolt kedjekopplingsporten. 
Du kan ansluta upp till 6 extra enheter som till exempel skärmar, dockningsstationer eller extra 
externa enheter. Detta är en utmärkt lagringslösning med dockning för Ultrabook-datorer eller mindre 
och mer bärbara datorer som har färre I/O-portar.

S25SMTB3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Lägg till extern lagring med hög hastighet för grafik-intensiva tillämpningar som redigering av 
högupplöst video eller fotografi

• För över stora datafiler snabbt från datorn till en extern hårddisk för säkra säkerhetskopieringar

• Bygg en mjukvaru-RAID-array för att få större individuell enhetskapacitet eller säker dataredundans

Funktioner

• Stöder Thunderbolt datahastigheter på upp till 10 Gbps

• 1 m Thunderbolt-kabel medföljer

• Inbyggd Thunderbolt kedjekopplingsport

• Aluminiumhölje med inbyggd fläkt

• SATA-hårddiskkabinett med 2 fack

• Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 1 - 50 mm

Gränssnitt Thunderbolt

Busstyp Thunderbolt

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad



Antal 2,5 tums fack 2

Stödda enhetshöjd(er) 15mm

Fläktlagerstyp Kullager

Chipset-ID Intel - DSL3510L

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10 Gbps

Typ och hastighet Thunderbolt - 10 Gbit/s

UASP-stöd Nej

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 
5400 RPM

Hot swap-förmåga Nej

Temperaturlarm Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 2 - Thunderbolt™ (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Status (ström)

1 - Enhet 1 aktivitet

1 - Enhet 2 aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer



Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 12V DC

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5% ~ 95% RH

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Aluminium

Maximal enhetshöjd 0.6 in [15 mm]

Produktlängd 5.2 in [13.3 cm]

Produktbredd 3.7 in [93 mm]

Produkthöjd 2.5 in [6.3 cm]

Produktvikt 17.3 oz [490 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.1 in [23 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 3.3 in [85 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.0 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2,5" Thunderbolt HDD-kabinett

1 - Thunderbolt-kabel

1 - Paket med installationsskruvar för HDD

1 - Universell strömadapter med regionala strömkablar 



(NA/EU/UK/AUS)

1 - Paket med gummifötter

1 - Instruktionsbok

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


