Extra 2,5 inch SATA Harde Schijf Behuizing voor SAT2510U2REM
Productcode: SAT2510U2S

Deze extra 2,5 inch verwisselbare SATA-schijfbehuizing is ontworpen voor gebruik met de 3,5 inch bay
verwisselbare 2,5 inch SATA-schijfbehuizing (SAT2510U2REM) van StarTech.com. Het biedt extra
externe opslag via USB 2.0, zodat meerdere gebruikers bestanden en toegang kunnen delen vanaf
een enkele pc. De extra schijfbehuizing heeft een draagbaar ontwerp dat bijdraagt aan de mobiliteit
van uw gegevens, zodat u extern toegang heeft tot uw bestanden vanaf een desktopcomputer of
laptop, of om gegevens over te zetten naar vergelijkbaar uitgeruste pc’s in een ander kantoor,
datacenter of thuisomgeving.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Gebruik meerdere harde schijven met dezelfde installatie van SAT2510U2REM voor verschillende
scenario's en configuraties of afwisselende back-up-schijven
• 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
• Extra/reserve verwisselbare schijfbehuizing voor SAT2510U2REM
• Uniek ontwerp van de behuizing maakt het mogelijk te worden gebruikt als interne verwisselbare
schijf of als gewone externe behuizing
• Rechtstreeks gevoed via de USB-poort bij extern gebruik
• Lichte en 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

Type en snelheid

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Prestaties

SATA II (3 Gbps)

Connector(en)

RAID

Nee

Max. schijfcapaciteit

Getest tot 500 GB

Type connector(en)

SATA voeding (15-polig)
USB B (4-polig)

Schijfaansluitingen

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

Hostaansluitingen

SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
USB Mini-B (5-polig)

Software
Besturingssystemen

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

Notitie

Dit is een extra 2,5 inch harde schijf behuizing voor de
SAT2510U2REM

Inclusief
voedingsadapter

Niet meegeleverd (niet vereist voor
standaardapplicaties)

Ingangsspanning

5 DC

Stekkertype

F

Kleur

Zilver

Type behuizing

Aluminium en kunststof

Max. schijfhoogte

0.4 in [9.5 mm]

Lengte product

5.2 in [13.3 cm]

Breedte product

3.1 in [79 mm]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Gewicht product

3.5 oz [100 g]

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Voeding

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Length

7.3 in [18.5 cm]

Package Width

1.6 in [40 mm]

Package Height

6.0 in [15.2 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

9.9 oz [280 g]

Meegeleverd

Harde Schijf Behuizing

Wat wordt er
meegeleverd

USB-kabel
Handleiding

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

