
USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A

Produkt ID: S352BU313R

Detta USB 3.1 hårddiskkabinett med två platser gör det enkelt att lägga till extern datalagring med 
hög kapacitet och hög prestanda till din bärbara eller stationära dator. Detta RAID-kabinett med två 
platser stöder två 3,5 tums SATA-hårddiskar med ultrasnabb dataöverföringshastighet och 
konfigurerbara RAID-lägen.

Skapa en extern lagringslösning med hög kapacitet, med stöd för två 3,5 tums hårddiskar, SSD eller 
SSHD. Detta 3,5 tums hårddiskkabinett med två platser tillhandahåller snabba 
filöverföringshastigheter på upp till 10Gbps med USB 3.1 Gen 2 prestanda. Det stöder SATA I, II och 
III och är förstärkt med UASP för att maximera prestandan och hastigheten på dina SATA 
III-hårddiskar.

RAID-kabinettet med två platser ger en effektiv lösning för kreativa proffs, kontorsanställda, forskare 
och sjukvårdspersonal för att lagra, komma åt, säkerhetskopiera och skydda viktiga filer. Du kan 
känna dig lugn när du vet att dina filer är säkra, trygga och skyddade.

Med flera RAID-alternativ kan du få ökad lagringsstorlek, prestanda, eller redundans. Kabinettet 
stödjer RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG), vilket gör det möjligt att välja önskad backup-läge och 
anpassa din uppsättning av hårddiskar baserat på dina lagringsbehov.

För att maximera både hållbarhet och tillförlitlighet, har den externa RAID-inneslutningen ett 
aluminium och plasthölje med monteringslåda för hårddiskar i metall. Den har även en inbyggd fläkt, 
för att hjälpa ventilera bort driftvärmen och bibehålla en optimal driftmiljö för skydd av hårddiskarna.

Kabinettet med två platser innefattar både en USB-C och USB-A-kabel för flexibel användning med de 
senaste bärbara datorer och surfplattor, utrustad med en USB-C™-port, Thunderbolt™ 3 USB-C-port, 
men även med äldre enheter. Kabinettet är OS-oberoende och behöver inte extra drivrutiner eller 
mjukvara.

S352BU313R täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Idealisk för små företag eller hemmakontor, bygg en extern RAID-uppsättning för dataredundans, 
för att skydda mot diskhavererier när man arbetar med viktiga filer

• Videoredigerings eller bildproffs/-entusiaster kan arbeta säkert med mycket stora filer

• Överför stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

• Enkla lagringsöverföringar mellan olika datasystem och extern lagring av stora volymer för 
säkerhetskopiering/arkivering

Funktioner

• Med stöd för 3,5 tums SATA HDDs/SSDs/SSHDs

• Dataöverföringshastigheter på upp till 10Gbps via USB 3.1 Gen 2-anslutning

• Stöder RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG)

• Med stöd för SATA revision I/II/III (upp till 6 Gbps)

• Aluminium och plasthölje med monteringslåda för hårddiskar i metall

• Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port

• Inbyggd fläkt

• Inkluderar 2 kablar, USB-C till B och USB-A till B

• Bakåtkompatibel med USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years



Fläkt(ar) Ja

Flaktar 1 - 50 mm

Gränssnitt USB 3.2 Gen 2

Busstyp USB 3.2 Gen 2

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad

Fläktlagerstyp Glidlager

Chipset-ID ASMedia - ASM1352R

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10 Gbps

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP-stöd Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

RAID Ja

RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)

RAID 1 (speglade enheter)

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

BIG (Omfång eller sammanfogning)

Maximal 
enhetskapacitet

Testad upp till 10 TB



Medeltid mellan fel 
(MTBF)

100 000 timmar

Kontakt(er)

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

Värdkontakter 1 - USB 3.2 USB Type-B (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support 
TRIM with USB to SATA devices.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

2 - Enhet aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1.0A

Utspänning 12V DC

Utström 3.0A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 36W

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Luftfuktighet 5%~95% RH



Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Produktlängd 7.5 in [19.0 cm]

Produktbredd 3.0 in [7.5 cm]

Produkthöjd 4.9 in [12.5 cm]

Produktvikt 2.2 lb [1.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 10.3 in [26.1 cm]

Package Width 7.3 in [18.6 cm]

Package Height 5.9 in [15.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.9 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Kabinett med två platser

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

1 - USB-A till USB-B-kabel

1 - USB-C till USB-B-kabel

1 - Kabinettstativ

8 - drivskruvar

1 - snabbstartsguide

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


