
3,5" SATA-hårddiskkabinett - eSATA / USB 3.0 - fackfri

Produkt ID: S351BMU33ETG

Detta eSATA-hölje för 3,5-tums SATA-hårddiskar är perfekt för kontor, myndigheter och läkarcentraler 
med behov av snabb och enkel åtkomst till data och filer. Perfekt om du behöver enkel åtkomst till 
data eller behöver säkerhetskopiera, arkivera eller återställa data och multimediafiler.

Flera anslutningsalternativ

Höljet för extern hårddisk stöder USB 3.0, kallas även USB 3.1 Gen 1, och eSATA, för åtkomst till dina 
data via ditt föredragna gränssnitt. Höljet stöder full SATA III-överföring (upp till 6Gbps) för snabb 
och effektiv dataöverföring vid anslutning via eSATA

För universell kompatibilitet kan höljet anslutas via USB 3.0 med överföringshastigheter på upp till 
5Gbps, plus stöd för UASP. HDD-höljet gör att du kan ansluta en SATA III (6Gbps) hårddisk och även 
SATA I och II.

Lättanvänt

Tack vare höljets fackfria design kan du byta enheter så ofta du vill. Plug-and-play gör att höljet är 
lätt att installera och använda LED-lampa för ström och drift

Kompakt design som passar perfekt med din Mac eller PC

Den kompakta och snygga designen gör detta HD-hölje till det perfekta tillbehöret för din Mac eller PC. 
Kompakthet och tyst gång utan fläkt hjälper dig att fokusera på ditt arbete.

S351BMU33ETG täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Hämta data från en gammal SATA-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt 
lagringsutrymme

• Hot-swappa enheter med ett enda kabinett istället för att byta mellan olika kabinett

• Dela snabbt och säkert stora filer mellan datorer utan nätverksanslutning

• Perfekt för IT-proffs, kontor, myndigheter och sjukhuspersonal, säljare, affärsmänniskor, lärare och 
forskare som behöver åtkomst till viktiga data och filer.

Funktioner

• Byt hårddiskar snabbt och enkelt tack vare den fackfria designen

• Snabb åtkomst till viktiga filer

• Få snabb åtkomst via ditt föredragna gränssnitt med stöd för USB 3.0 och eSATA

• Stöder 4Kn

• Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)

• Stödjer SMART

• Stöder TRIM

• Lätt att installera med plug-and-play

• Insättningsklass: 50 000 cykler

• Gör att ditt skrivbord ser elegant och organiserat ut

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej



Gränssnitt USB 3.0 & eSATA

Busstyp USB 3.0 & eSATA

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Antal interna 3,5 tums 
fack

1

Chipset-ID ASMedia - ASM1153E 

ASMedia - ASM1456

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

6 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

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

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

Testas för närvarande med hårddiskar på upp till 10TB 
7200 RPM

Hot swap-förmåga Ja

Inlänkningshastighet 50,000 cykler

Kontakt(er)

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

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



1 - eSATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.8 A

Utspänning 12V DC

Utström 2000 mA

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 24W

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5 % till 65 %

Utseende

Produktlängd 8.3 in [21.0 cm]

Produktbredd 5.3 in [13.5 cm]

Produkthöjd 1.4 in [3.5 cm]

Produktvikt 1.2 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Hårddiskkabinett

1 - Kabinettstativ

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - snabbstartsguide

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


