
Gigabit NAS RAID-kabinett med två fack för 3,5" SATA-hårddiskar med WebDAV och 
mediaserver

Produkt ID: S352BMU3N

S352BMU3N NAS RAID-kabinettet med 2 fack gör det möjligt att bygga en säker extern RAID-array 
med två 3,5" SATA-hårddiskare och ansluta den direkt till ditt Gigabit-nätverk utan en värddator för 
snabb åtkomst till hela nätverket.

För bred enhetskompatibilitet har NAS-kabinettet WebDAV, vilket ger dig åtkomst till filer från alla 
enheter i nätverket som har webbläsare, som till exempel en dator, surfplatta, iPhone® eller 
smarttelefon. Mobilappar från tredje part stöds även för intuitiv och bekant filhantering.

För problemfri mediaintegration stöder kabinettet UPnP och DLNA® vilket gör att du kan strömma 
videor, bilder och musik direkt till en kompatibel smart-TV, Blu-Ray-spelare, digitalbox och 
TV-spelkonsol.

För att få bättre prestanda och säkrare dataredundans har kabinettet en inbyggd 
hårdvaru-RAID-kontroller med stöd för RAID 0, 1 och JBOD.

För enklare fildelning stöder kabinettet FTP- och SMB-tjänster, vilket gör att du kan dela filer offentligt 
över nätverket eller Internet med valfri klientprogramvara.

Öka hastigheten lokalt med USB DAS (Direct-Attached Storage), vilket gör att du kan ansluta 
kabinettet till datorn med USB 3.0 för att få överföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S352BMU3N alla ledande operativsystem, 
inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX 
(10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S352BMU3N maximerar både hållbarhet och pålitlighet med inbyggd fläkt, solid 
aluminiumkonstruktion och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk 
support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

 

Användning

• Få åtkomst till filer på ett nätverk från en enhet med webbläsare via ett kontorsnätverk

• När man enkelt behöver kunna överföra lagrad data mellan olika datorsystem och stora externa 
lagringsutrymmen för säkerhetskopiering/arkivering

• Skapa en molnlagringslösning

• Nå enheten med surfplattor och smarttelefoner som inte har ett filhanteringsverktyg

• Installera en redundant RAID-array för att skydda filer mot enhetsfel

Funktioner

• Nå filer från många olika enheter inklusive smarttelefoner och surfplattor med stöd för iOS- och 
Android WebDAV-appar från tredje part

• Strömma musik och videofiler till smart-TV-apparater, Blu-Ray spelare och spelkonsoler med UPnP- 
och DLNA-stöd

• Skydda din data med redundans eller öka prestanda & volymkapacitet, med stöd för hårdvaru-RAID 
(0,1 JBOD)

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

• Dubbelt 3,5" SATA-enhetsfack

• Inbyggd kylfläkt

• Anslut till nätverket med Gigabit LAN eller direkt till datorn med USB 3.0 DAS

Hårdvara



Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 1 - 40 mm

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

RJ45 (Gigabit Ethernet)

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad

Antal interna 3,5 tums 
fack

2

Fläktlagerstyp Kullager

Chipset-ID JMicron - JCS358

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

1000 mbps (Ethernet)

5 Gbps (USB 3.0)

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Nej

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Ja

RAID-lägen som stöds RAID 1 (speglade enheter)

RAID 0 (stripade enheter)

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårdiskar på upp till 4 TB 
7200 RPM

Hot swap-förmåga Nej



Kontakt(er)

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

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

1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

1 - Enhet 1 aktivitet

1 - Enhet 2 aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 12V DC

Utström 3 A

Kontakttyp M

Strömförbrukning 36

Miljö

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

Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 7.1 in [18.0 cm]

Produktbredd 4.5 in [11.6 cm]



Produkthöjd 3.3 in [8.5 cm]

Produktvikt 22.1 oz [627 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.5 in [14 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 7.1 in [18.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.0 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - NAS HDD RAID-kabinett

1 - Ethernet-kabel

1 - USB 3.0-kabel

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK 
om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och 
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Paket med gummifötter

1 - Snabbinstallationsguide

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


