4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing – met RAID
Productcode: S354SMTB2R

Creatieve professionals, van digitale ontwerpers tot video-editors, stellen extreem hoge eisen aan
externe opslagapparaten zowel qua capaciteit als snelheid. Nu krijgt u beide met deze 4-bay
Thunderbolt 2® harde-schijfbehuizing. Deze behuizing biedt u 4 aanpasbare 3,5 inch drive bays, 20
Gbps snelheid met Thunderbolt 2 en de verbeterde prestatie en beveiliging van hardware RAID.
Ten slotte krijgt u ook de throughput die u nodig hebt. U kunt vier 3,5 inch SATA III harde schijven
toevoegen aan uw Mac of pc via uw Thunderbolt-poort, en een externe RAID array bouwen voor
verbeterde prestaties en databeveiliging.
De 4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing heeft een enorme capaciteit en snelheid, maar is
desondanks compact - met een breedte van slechts 116 mm en een hoogte van 158 mm. Het slanke,
ultracompacte design in hoogwaardig aluminium past perfect bij uw Mac, MacBook Pro®, Dell™ XPS,
Dell Precision of ander apparaat
Tijd is geld; stelt u dus maar eens voor hoeveel u kunt besparen met Thunderbolt 2. Stream data
snel. Werk moeiteloos met onbewerkte mediabestanden.
Met een throughput van 20 Gbps kunt u sneller dan ooit tevoren data naar en van uw externe schijven
kopiëren. Door deze geweldige prestatie is Thunderbolt 2 de ideale externe opslagoplossing voor zeer
geheugenintensieve applicaties inclusief editing van video's en foto's met hoge resolutie tijdens
productie en nabewerking.
De harde-schijfbehuizing voldoet aan SATA III, II en I specificaties voor een snellere datatransmissie
tot 6 Gbps. U kunt ook een 2,5 inch naar 3,5 inch SSD-adapter (25SAT35HDD) gebruiken om een SSD
aan uw array toe te voegen en Hyper Duo gebruiken, waarmee u over bijna-SSD met HDD capaciteit
beschikt.
Bouw een externe opslagoplossing die aan uw steeds veranderende behoeften voldoet. U hebt ook
genoeg capaciteit voor het opslaan van grote datahoeveelheden of het back-uppen van grote
bestanden. U kunt de vier 3,5 inch drive bays geheel naar eigen wens configureren, waarbij u uw

eigen hardware RAID configuratie kunt kiezen.
De Thunderbolt 2 behuizing ondersteunt hardware RAID waardoor u uw prestatie nog verder kunt
verbeteren en tegelijkertijd uw waardevolle data kunt beschermen, met ondersteuning van RAID
modes: JBOD / 0 / 1 / 1+0. Met de meegeleverde software kunt u uw array bewaken en uw hardware
RAID-configuratie instellen. Hardware RAID verhoogt uw prestatie omdat data worden opgeslagen op
de behuizing, waardoor u systeembronnen vrijmaakt voor meer procesintensieve taken zoals
bestandsrendering (3D/video).
Om piekprestaties te garanderen, biedt de Thunderbolt 2 behuizing de ideale omgeving ter
bescherming van uw schijven. De behuizing is voorzien van een ventilator voor verbeterde
luchtcirculatie en een aluminiumbehuizing die zorgt voor maximale warmteafvoer en robuuste
duurzaamheid.
Benut de Thunderbolt daisy chain-poort. U kunt max. 6 extra apparaten aansluiten zoals schermen,
docking stations of extra externe schijven - de perfecte oplossing voor Ultrabooks.
De S354SMTB2R 4-bay Thunderbolt 2 behuizing wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Breid de opslagcapaciteit van uw Mac, MacBook Pro, Dell™ XPS 13, Dell Precision of ander apparaat
uit.
• Voeg high-speed externe opslag toe voor grafisch intensieve toepassingen zoals het bewerken van
video of foto's met hoge resolutie
• Kopieer snel grote databestanden van uw computer naar een externe harde schijf voor veilige
back-ups
• Bouw een externe hardware RAID array om uw opslagsnelheid te maximaliseren of dataredundantie
te garanderen

Eigenschappen
• Maak een externe dataopslagoplossing met hoge capaciteit met vier 3,5 inch SATA drive bays
(HDD's zijn niet inbegrepen)
• Kopieer bestanden bliksemsnel tot 20 Gbps met Thunderbolt 2
• Slank, ultracompact design – slechts 116 mm breed – in geborsteld aluminium dat past bij uw Mac
of pc

• Zorg voor zeer veilige dataredundantie en vergroot de prestatie met ondersteuning voor hardware
RAID 0, 1 en 10
• Direct te installeren – inclusief 2 m Thunderbolt-kabel
• HyperDuo-ondersteuning voor bijna-SSD prestaties bij HDD-mogelijkheden
• Ingebouwde ventilator voor optimale warmteafvoer
• Compatibel met SATA revisies I/II/III
• Ingebouwde Thunderbolt daisy chain-poort

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Ventilator(en)

Ja

Ventilatoren

70 mm

Interface

ThunderBolt

Bus type

ThunderBolt

Aantal stations

4

Schijfgrootte

3.5in

Schijftype

SATA

Schijfinstallatie

Vast

Chipsetcode

Marvell - 88SE9230

Maximale
overdrachtsnelheid

20 Gbps

Type en snelheid

Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s

Prestaties

SATA III (6 Gbps)
RAID

Ja

Ondersteunde
RAID-niveaus

RAID 0 (stripe)

RAID 1 (mirror)
RAID 10 (1+0, stripe + mirror)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Max. schijfcapaciteit

Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven

Hot-swappable

Nee

Temperatuuralarm

Nee

Schijfaansluitingen

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

Hostaansluitingen

Thunderbolt™ (20-polig)

Besturingssystemen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003,
2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux
3.5.x tot 4.11.x alleen LTS-versies

Notitie

Voor de Marvell Storage Utility applicatie is macOS 10.9 tot
10.14 vereist.

LED-indicatoren

Voeding-LED

Connector(en)

Software

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Indicatoren

Activiteits-LED van schijf 1
Activiteits-LED van schijf 2
Activiteits-LED van schijf 3
Activiteits-LED van schijf 4
Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

10 A

Stekkertype

M

Vermogensopname

120

Bedrijfstemperatuur

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid

20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Lengte product

7.7 in [19.5 cm]

Breedte product

4.6 in [11.6 cm]

Hoogte product

6.2 in [15.8 cm]

Gewicht product

2.6 lb [1.2 kg]

Package Length

11.2 in [28.5 cm]

Package Width

11.0 in [28 cm]

Package Height

7.8 in [19.7 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

6.2 lb [2.8 kg]

Meegeleverd

Thunderbolt 4-bay 3,5 inch harde schijf RAID-behuizing

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

2 m Thunderbolt-kabel
Inbussleutel
Universele voedingsadapter (N-A / VK / EU)
Handleiding

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

