
2x 3,5 inch USB 3.0 Verwisselbare SATA Harde Schijf Behuizing zonder Lade met 
Ventilator

Productcode: SAT3520U3R

De SAT3520U3R USB 3.0 naar 2x 3,5 inch SATA Harde Schijf Behuizing zonder Lade maakt het 
toevoegen van snelle externe opslagmedia gemakkelijk, door twee 3,5 inch interne SATA harde 
schijven om te zetten in een externe harde schijf. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 4 
TB per bay) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te 
verbeteren.

De behuizing is uitgevoerd zonder lade zodat u de harde schijf niet in een behuizing of lade hoeft te 
monteren en bevestigen, voor een snelle en gemakkelijke installatie of verwijdering.

Het gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface, die tot 10 keer sneller is dan USB 2.0, maakt de 
opslag en overdracht van grote bestanden sneller dan ooit, terwijl het ook nog steeds kan worden  
gebruikt op oudere USB 2.0-systemen. Door de ingebouwde RAID-functionaliteit (0, 1, BIG, JBOD) 
kunnen de twee schijven worden gecombineerd ten bate van snelheid, redundantie of capaciteit, of 
zelfs worden gebruikt als afzonderlijke schijven, naar gelang de situatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

 



Toepassingen

• Externe opslag die gemakkelijk tussen verschillende computersystemen kan worden uitgewisseld

• Breid de opslagcapaciteit van een laptop of geïntegreerd systeem (kleine vormfactor) uit met een 
externe harde schijf

• Voeg externe opslagcapaciteit toe voor video- of fotobewerking, zodat er gemakkelijker kan worden 
gewerkt met zeer grote bestanden

• Extra opslagcapaciteit voor back-ups / archivering voor IT-professionals

• Zet ongebruikte SATA harde schijven om in extra externe opslag

Eigenschappen

• Ontwerp zonder lade: 3,5 inch schijven zijn niet gemonteerd in een lade of behuizing / chassis

• SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

• RAID-ondersteuning: 0, 1, BIG (lineair), JBOD

• Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen, klaar voor gebruik

• 55mm koelventilator

• Afsluitbare deurtjes

• LED-indicatoren voor voeding en activiteit

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 1 - 55 mm

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Aantal stations 2

Schijfgrootte 3.5in

Schijftype SATA



Schijfinstallatie Verwijderbaar

Chipsetcode JMicron - JMS551

Prestaties

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Nee

Type en snelheid SATA II (3 Gbps)

RAID Ja

Ondersteunde 
RAID-niveaus

BIG (span of lineair)

JBOD - (Just a Bunch of Disks)

RAID 0 (stripe)

RAID 1 (mirror)

Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 4 
TB of minder per bay (8 TB totaal)

Aantal plaatsingen 15, 000 cycles

Temperatuuralarm Nee

Connector(en)

Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Vrije USB-poort

Indicatoren

LED-indicatoren 2 - Power (blauw)



2 - Activiteit (blauw)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 3A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en kunststof

Lengte product 8.3 in [21 cm]

Breedte product 3.0 in [76 mm]

Hoogte product 5.3 in [13.5 cm]

Gewicht product 30.3 oz [858 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.0 in [25.5 cm]

Package Width 5.5 in [13.9 cm]

Package Height 7.1 in [18 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.4 lb [1.5 kg]

Wat wordt er 



meegeleverd

Meegeleverd 1 - Harde Schijf Behuizing

1 - USB 3.0-kabel

3 - Voedingskabel (NA/GB/EU)

1 - Universele voedingsadapter

1 - Handleiding

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


