
3.5" SATA harde schijf behuizing - eSATA / USB 3.0 - trayless

Productcode: S351BMU33ETG

Deze eSATA behuizing voor 3,5 inch SATA HDD's is perfect voor kantoor-, overheids-, medisch en 
ander personeel die snel en eenvoudig toegang moeten hebben tot belangrijke data en bestanden. Het 
is de ideale oplossing als u eenvoudig toegang moet hebben tot data of data en multimedia content 
moet back-uppen, archiveren of herstellen.

Meerdere connectiviteitsopties

Deze externe harde-schijfbehuizing ondersteunt USB 3.0, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, en eSATA, 
waardoor u via uw favoriete interface toegang hebt tot uw data. Voor snelle en efficiënte 
dataoverdacht, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III 
overdachtsnelheden -- tot 6Gbps.

Voor universele compatibiliteit kan de behuizing via USB 3.0 worden aangesloten met 
overdrachtsnelheden tot 5 Gbps, plus ondersteuning van UASP. Met de HDD behuizing kunt u 
verbinding maken met een SATA III (6 Gbps) harde schijf, maar hij is ook compatibel met SATA I en 
II.

Gebruiksgemak

Met de harde-schijfbehuizing kunt u eenvoudig schijven plaatsen en verwijderen, dankzij het trayless 
design. En door de plug & play functie kan de behuizing gemakkelijk worden geïnstalleerd en gebruikt. 
Deze behuizing is ook voorzien van een LED voor voeding en activiteit.

Compact design past perfect bij uw Mac of pc

Door het slanke, compacte design is deze harde-schijfbehuizing een perfecte bureauaccessoire voor 
uw Mac of pc. De behuizing neemt minimale ruimte in beslag en is niet voorzien van een ventilator, 
zodat extra geluid wordt vermeden en u zich kunt concentreren op wat belangrijk is.

De S351BMU33ETG wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 



ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe 
opslagruimte

• Hot-swap schijven met behulp van één behuizing in plaats van het swappen van afzonderlijke 
behuizingen

• Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk

• Perfect voor creatieve professionals, kantoor-, overheids- en medisch personeel, verkoopmanagers, 
docenten en onderzoekers die toegang moeten hebben tot belangrijke data en bestanden

Eigenschappen

• Plaats en verwijder eenvoudig schijven dankzij het trayless design

• Snel toegang tot belangrijke bestanden

• Krijg toegang tot uw bestanden via de interface van uw voorkeur, met ondersteuning van USB 3.0 
en eSATA

• 4Kn ondersteuning

• Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)

• SMART ondersteuning

• TRIM ondersteuning

• Eenvoudig te installeren door plug & play

• Geschikt voor 50.000 in- en uitneemcycli



• Geef uw bureau een professionele uitstraling, met een gestroomlijnd, zwart metalen design

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Nee

Interface USB 3.0 & eSATA

Bus type USB 3.0 & eSATA

Aantal stations 1

Schijfgrootte 3.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Aantal interne 3,5 inch 
bays

1

Chipsetcode ASMedia - ASM1153E 

ASMedia - ASM1456

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

6 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

S.M.A.R.T. Support Ja

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB 7200 
RPM

Hot-swappable Ja



Aantal plaatsingen 50.000 cycli

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - eSATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Aan/Activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.8 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 2000 mA

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 24W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0⁰C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Vochtigheid 5% tot 65%

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 8.3 in [21.0 cm]

Breedte product 5.3 in [13.5 cm]



Hoogte product 1.4 in [3.5 cm]

Gewicht product 1.2 lb [0.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.4 in [24.0 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Harde Schijf Behuizing

1 - Standaard

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)

1 - verkorte handleiding

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


