
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III 
hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Produkt ID: S355BU33ERM

S355BU33ERM löstagbart hårddiskkabinett med 5 fack ger dig åtkomst till fem individuella 2,5 tums 
eller 3,5 tums hårddiskar samtidigt genom en enda eSATA- eller USB-portanslutning till din bärbara 
eller stationära dator.

Du kan ansluta det löstagbara hårddiskkabinettet till datorn genom antingen eSATA eller USB 3.0 för 
snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. Kabinettet stöder SATA III-dataöverföringshastigheter 
på upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA. Vid anslutning genom USB 3.0 stöder kabinettet 
överföringshastigheter på upp till 5 Gbps samt stöd för UASP, som är upp till 70 % snabbare än vanlig 
USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller.

Kabinettet stöder de snabbaste teknikerna som t.ex. SATA III (6 Gbps), hybridenheter och solid 
state-enheter (SSD-minnen) för att hjälpa dig spara tid genom optimerad prestanda från dina externa 
lagringsenheter.

För optimal enhetsprestanda och livslängd har HDD/SSD-kabinettet både en inbyggd fläkt och 
enhetsbrickor i solitt aluminium som hjälper till att kyla ner enheterna och samtidigt garantera 
maximal värmeavledning.

För att garantera kompatibiliteten med ditt datorsystem stöder S355BU33ERM 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™.

S355BU33ERM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare 
läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt uppvisade UASP-testerna även 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.



Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com 
och en SATA III solid state-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Lägg till ett hot-swap-kabinett med 5 fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning 
för säkerhetskopiering

• Få mer lagringsutrymme med externa enheter på din bärbara dator, inbyggda system eller system 
med liten formfaktor

• Lägg till extern lagring för videoredigerings- eller fotoredigeringsstationer och gör det enklare att 
arbeta med väldigt stora filer

• Skapa extra utrymme för säkerhetskopior/arkiv

• Gör om oanvända SATA-hårddiskar till extra extern datalagring

Funktioner

• Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda

• Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)

• eSATA- eller USB-värdanslutning

• Fem individuella enhetsfack

• Inbyggd kylfläkt

• Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)

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



Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 1 - 120 mm

Gränssnitt USB 3.0 & eSATA

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 5

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Löstagbar

Antal 2,5 tums fack 5

Antal interna 3,5 tums 
fack

5

Fläktlagerstyp Glidlager

Chipset-ID JMicron - JMB575M

JMicron - JMS567

Prestanda

Luftflödeshastighet 35CFM

Bullernivå 20.4 dBA

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

6 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Typ och hastighet eSATA (6 Gbps)

Port Multiplier Ja

RAID Nej



Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 
7200 RPM

Hot swap-förmåga Ja

Allmänna 
specifikationer

Supports 2.5in Solid State Drives (SSD) and Hard Drives 
(HDD) using a 2.5in to 3.5in drive adapter such as <a 
class="FeatureNavLink" 
href="/product/25SAT35HDD">25SAT35HDD</a> and 
<a class="FeatureNavLink" 
href="/product/25SATSAS35">25SATSAS35</a>

Kontakt(er)

Enhetskontakter 5 - 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 5 - LED för enhetsaktivitet/gränssnitt

1 - Ström-LED

1 - LED för redo HDD

1 - LED för USB/eSATA

Ström

Inspänning 5V DC / 12V DC (internal 100-230V)

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 55°C (41°F to 131°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 10 % - 90 % icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 11.1 in [28.1 cm]



Produktbredd 5.9 in [15.1 cm]

Produkthöjd 8.5 in [21.5 cm]

Produktvikt 8.8 lb [4.0 kg]

Förpackning

Package Length 13.6 in [34.6 cm]

Package Width 12.7 in [32.3 cm]

Package Height 8.3 in [21.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 11.6 lb [5.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0/eSATA SSD/HDD-kabinett

5 - Enhetsfack på 2,5/3,5" (förinstallerade)

1 - SATA till eSATA-fäste i helprofil

1 - eSATA-kabel

1 - USB 3.0-kabel

1 - Skruvsats för installation av enheter på 2,5/3,5"

3 - Strömkablar (NA/UK/EU)

1 - Instruktionsbok

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


