
2,5" eSATA USB kabinett för extern SATA-hårddisk

Produkt ID: SAT2510U2E

Detta externa eSATA/USB-hårddiskkabinett gör om i stort sett alla 2,5 tums SATA- (SATA, SATA II, 
SATA III) hårddiskar i bärbara datorer eller SSD till den perfekta bärbara lagringslösningen!

Perfekt för att lagra digital multimedia och andra krävande applikationer. Med det externa 
HDD-kabinettet kan du få ut det mesta av din hårddisk. Du kan ansluta det till en värddator genom att 
använda en USB 2.0 (även bakåtkompatibel med USB 1.1) eller eSATA för maximal 
dataöverföringshastighet på över 3 Gbps (om du använder eSATA). Enheter med hög kapacitet (testad 
med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Detta är verkligen en bärbar lösning. SAT2510U2E har en lätt men också hållbar 
aluminiumkonstruktion och den har även en liten formfaktor som passar perfekt i din ficka eller 
datorväska när det inte används. För att inte krångla med att försöka hitta ett eluttag när du vill 
säkerhetskopiera din dator eller spara lagrade filer, strömförsörjs hårddiskkabinettet via USB vilket 
gör att den inte kräver någon extern strömkälla.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

 

Användning



• Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer

• Lägg till extra lagring till nästan vilket datorsystem med USB som helst

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

• Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt 
lagringsutrymme

Funktioner

• SATA revision 2-kompatibelt eSATA-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 3 
Gbps

• USB 2.0 värdgränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

• Strömförses direkt från USB-porten

• Lätta och hållbara chassin av aluminium

• LED-indikator för ström/aktivitet

• Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar

• Stöder 2,5" formfaktor SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD)

• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

• En skyddande bärpåse medföljer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt USB 2.0 & eSATA

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Enhetsinstallation Fixerad



Chipset-ID JMicron - JM20316

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

eSATA - 3 Gbps

USB 2.0 - 480 Mbps

UASP-stöd Nej

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 
RPM-hårddiskar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - eSATA (7-stifts, data)

1 - USB Mini-B (5-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - En LED, blinkar för att visa enhetsaktivitet

Ström

Inspänning 5 DC

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Aluminium

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.3 in [13.5 cm]

Produktbredd 2.8 in [70 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 3.2 oz [90 g]

Förpackning



Package Length 7.7 in [19.5 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.7 lb [0.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2,5" SATA-kabinett

1 - USB-kabel

1 - USB till DC-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - Skruvar

1 - Skruvmejsel

1 - Resefodral

1 - Instruktionsbok

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


