
Löstagbart 2,5" SATA-HDD-kabinett/system för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 
3,5/5,25" fack

Produkt ID: SAT2510U3REM

Det löstagbara systemet SAT2510U3REM för säkerhetskopiering/flyttbart ställ för 2,5" SATA HDD gör 
om en 2,5" SATA HDD/SSD-enhet till en löstagbar hårddisk som även kan användas externt som ett 
vanligt USB 3.0-kabinett.

Detta löstagbara 2,5" SATA-hårddiskfack kan monteras i ett frontfack på 3,5" eller 5,25" och bli ett 
hot-swap-kapabelt flyttbart ställ. Enheter kan sedan enkelt installeras och tas bort från datorn utan att 
du varje gång behöver öppna chassit vilket ger en praktisk metod för att göra säkerhetskopior som 
kan arkiveras eller ställas undan på ett säkert ställe.

Utanför enhetsfacket kan kabinettet användas som en vanlig extern USB 3.0-hårddisk med 
dataöverföringsbandbredd på upp till 5 Gbps (10x snabbare än USB 2.0). Därför är det löstagbara 2,5" 
hårddiskfacket ett perfekt tillbehör för dem som jobbar med väldigt stora filer och behöver ta med 
dem på resor.

För ännu mer mångsidighet finns StarTech.coms SAT2510U3S, ett extra 2,5" SATA-hårddiskkabinett 
för SAT2510U3REM, som ger flera kabinett som kan anslutas och tas bort från värddatorn. 
SAT2510U3REM är även bakåtkompatibelt med USB 2.0-modellen SAT2510U2S.

Det löstagbara systemet SAT2510U3REM för säkerhetskopiering av HDD täcks av StarTech.coms 
2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

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

• Växla mellan snabb intern lagring och portabel extern lagring

• Miljöer där lagringsenheter måste bytas ut/ersättas regelbundet

Funktioner

• Frontmonterad design, installeras i vilket vanligt 3,5" eller 5,25" fack som helst

• Den unika kabinettdesignen ger möjligheten att använda systemet som ett internt flyttbart ställ eller 
som ett externt USB 3.0-kabinett

• Enhetsutmatning med ett knapptryck

• Flamskyddsnivå UL 94 V-0

• Hållbar aluminiumkonstruktion (hårddiskkabinett)

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

• Stödjer 2,5 tums SATA-hårdisksformfaktorer (HDD) och SSD.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Nyckellås Nej

Gränssnitt SATA

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA



Enhetsinstallation Löstagbar

Chipset-ID ASMedia - ASM1053 

ASMedia - ASM1456

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

Allmänna 
specifikationer

Flamskyddsnivå UL 94 V-0

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

100,000 hours

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 1 - SATA (7-stifts, data)

1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)

1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgängligt frontfack på 3,5" eller 5,25"

Tillgänglig intern SATA-datakontakt

Tillgänglig intern SATA- eller LP4 Molex-strömkontakt

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet (grön)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 5% ~ 95% RH



Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 6.5 in [16.5 cm]

Produktbredd 5.7 in [14.6 cm]

Produkthöjd 1.6 in [4.2 cm]

Produktvikt 14.5 oz [410.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.3 in [23.7 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 3.1 in [80.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

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

1 - 3,5" enhetsfack på frontpanelen

1 - Adapterfäste från 3,5" till 5,25" för frontfack

1 - Kabeladapter för anslutning mellan 15 stifts 
SATA-ström till 4 stifts SP4 liten floppy-ström

1 - Kabeladapter för anslutning mellan 4 stifts LP4 
Molex-ström till 4 stifts SP4 liten floppy

1 - SATA-kabel

1 - Kabel för anslutning mellan USB 3.0 A och Micro B

1 - Skruvsats

1 - Instruktionsbok



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


