
2.5" USB 2.0 externe harde schijf behuizing voor SATA HDD -zwart

Productcode: SAT2510BU2

Deze externe schijfbehuizing maakt van een 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of 
SSD het perfecte draagbare opslagmedium.

De behuizing is ideaal voor het opslaan van multimediabestanden en andere veeleisende toepassingen 
– op deze manier haalt u het meeste uit uw harde schijf. Het kan op een computer worden 
aangesloten via USB 2.0 (of eventueel USB 1.1) voor maximale overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. 
Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de 
opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De externe schijfbehuizing wordt bovendien geleverd met een USB Y-kabel, zodat er als beide 
USB-mannetjes zijn aangesloten op de computer geen externe voedingsadapter nodig is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

 

Toepassingen

• Snelle en uiterst draagbare externe opslag voor laptops of netbooks



• Extra opslag voor elk computersysteem voorzien van USB

• Maak een back-up van uw gegevens op een extern opslagapparaat

• Zet gegevens over vanuit uw oude laptopschijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe 
opslagruimte

Eigenschappen

• Lichte, duurzame aluminium constructie

• High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

• LED voor voeding / activiteit

• Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

• Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 
inch

• Rechtstreeks gevoed via de USB-poorten

• Compact, draagbaar ontwerp

• Inclusief beschermende draagtas

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Nee

Interface USB 2.0

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Vast

Chipsetcode SunplusIT - SPIF225A

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

480Mbit/s



UASP ondersteuning Nee

RAID Nee

Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 
TB of minder

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB Mini-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Groen: Power / Rood: Schijfactiviteit

Voeding

Voedingsbron Niet meegeleverd (niet vereist voor 
standaardapplicaties)

Ingangsspanning 5 DC

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Max. schijfhoogte 0.4 in [9.5 mm]

Lengte product 4.7 in [12 cm]

Breedte product 3.0 in [75 mm]

Hoogte product 0.4 in [1 cm]

Gewicht product 2.2 oz [62.1 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 2.0 in [52 mm]



Package Height 5.2 in [13.3 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.5 lb [0.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2,5 inch SATA Behuizing

1 - USB 2.0 Y-adapter

1 - Set schroeven

1 - Mini-schroevendraaier

1 - Beschermhoes

1 - Handleiding

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


