
2,5 inch SATA Externe Harde Schijf Behuizing met 3,5/5,25 inch Bay

Productcode: SAT2510U2REM

Met deze 2,5 inch SATA Externe Harde Schijf Behuizing kunt u elke 2,5 inch Serial ATA harde schijf 
(HDD) of solid state drive (SSD) omzetten in een voor twee doeleinden geschikte, interne 
verwisselbare harde schijf.

De externe harde schijf-behuizing is perfect voor het overzetten van grote hoeveelheden gegevens, 
digitale video-opname, bewaking, audiobewerking (geen ventilator dus geruisloos), externe opslag of 
een eenvoudige manier om gegevens over te zetten tussen uw notebook en desktopcomputer, en is 
eenvoudig te installeren en te gebruiken .  Monteer gewoon de bijgeleverde bracket en bay in een 
5,25 of 3,5 inch bay in uw computer en sluit deze aan op een beschikbare SATA-poort.  Monteer 
vervolgens de 2,5 inch SATA harde schijf in de externe behuizing, en steek de behuizing in de 5,25 / 
3,5 inch baai voor directe connectiviteit met de computer!

De harde schijf-behuizing is uitwerpbaar en kan ook zelfstandige worden gebruikt, zodat u de 
behuizing op elke computer kunt aansluiten via een USB 2.0-poort. De behuizing ondersteunt schijven 
met hoge capaciteit van 9,5 mm hoog.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com extra 2,5 inch SATA harde schijf-behuizingen voor 
de SAT2510U2REM, zodat er in de computer meerdere behuizingen kunnen worden verwisseld.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    



   

Toepassingen

• Professionals die met grote bestanden werken die moeten worden overgezet tussen verschillende 
computers / locaties

• Werk aan grote presentaties of demonstraties op uw desktopcomputer en neem deze vervolgens 
eenvoudig mee naar de klant op locatie zonder bestanden te hoeven overzetten tussen schijfstations

• Zakelijke professionals die ook onderweg rechtstreeks toegang nodig hebben tot al hun gegevens

• Gebruikers die zowel snelle interne opslag als draagbare externe opslag nodig hebben

Eigenschappen

• Te monteren in elke standaard 3,5 inch of 5,25 inch bay aan de voorkant van een pc

• Uniek ontwerp van de behuizing maakt het mogelijk te worden gebruikt als interne verwisselbare 
schijf of als gewone externe behuizing

• Uitwerpmechanisme per toets aan de voorzijde van de bay

• Duurzame aluminium constructie voor de schijfbehuizing

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

• 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

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Nee

Interface USB 2.0

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in



Schijftype SATA

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Chipsetcode JMicron - JM20336

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

3Gbit/s intern (SATA II)

480Mbit/s extern (USB 2.0)

RAID Nee

Max. schijfcapaciteit 500GB

Algemene specificaties 2,5 inch behuizing afm.: 131 x 77 x 14mm (LxBxH)

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data)

1 - SATA voeding (15-polig)

Hostaansluitingen 1 - SATA (7-polig, data)

1 - SATA voeding (15-polig)

1 - USB Mini-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ 
Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 
8(32/64-bit) , Mac OS X (tested up to 10.8) , Linux

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Intern:

- Desktopcomputer met vrije 3,5 of 5,25 inch bay

 - Intern: SATA data- en voedingsaansluiting

Extern:

- PC of laptop met een vrije USB-poort

Voeding



Uitgangsspanning 5 DC

Polariteit pin midden Positief

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Max. schijfhoogte 0.4 in [9.5 mm]

Lengte product 5.4 in [13.8 cm]

Breedte product 5.7 in [14.4 cm]

Hoogte product 1.6 in [4 cm]

Gewicht product 17.6 oz [500 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 9.4 in [23.8 cm]

Package Width 3.1 in [80 mm]

Package Height 6.2 in [15.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 3,5 inch bay

1 - 5,25 inch bracket

1 - 2,5 inch behuizing

1 - Voedingskabel van LP4 Molex naar SP4

1 - USB 2.0-kabel mini B naar A

1 - 5V DC naar USB kabel

1 - SATA-kabel



1 - Set schroeven

1 - Handleiding

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


