
2,5" hot swap hardeschijf tray voor SATSASBP125 en SATSASBP425 series backplanes

Productcode: SATSASTRX25

Met deze 2,5 inch hard drive tray kunt u nog meer flexibiliteit toevoegen aan de manier waarop u uw 
dataopslag beheert met de backplanes uit de serie SATSASBP425 en SATSASBP125.

Met deze reserve drive tray kunt u tijd besparen in een drukke werkomgeving. Hij is uitwisselbaar met 
trays van de StarTech.com single-bay backplane (SATSASBP125) en de quad-bay backplane 
(SATSASBP425), waardoor u beschikt over een extra tray naast de trays die u al gebruikt, en een 
uitbreidbare opslagoplossing kunt creëren of als onderdeel van een roterende back-upoplossing.

De drive tray ondersteunt zowel SAS- als SATA 2,5 inch schijven met een hoogte tussen 5 en 15 mm. 
Om de prestatie van uw harde schijven te maximaliseren, ondersteunen de single-bay en quad-bay 
backplanes SAS II en SATA III voor bestandsoverdrachtssnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een 
compatibele controller.

De duurzame aluminium drive tray is ontworpen voor een lange levensduur.  De ventilatie zorgt voor 
de juiste luchtstroom en maximale warmteafvoer, zodat uw schijven met de optimale 
bedrijfstemperatuur werken.

De SATSASTRX25 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    



 

Toepassingen

• Wees voorbereid met meerdere vervangende schijven voor de SATSASBP125 en SATSASBP425 
mobiele rack backplanes

• Houd reserve of vervangende harde schijven bij de hand als uitbreidbare opslag

• Gebruik de tray voor extra harde schijven voor roterende back-upoplossingen

Eigenschappen

• Snel schijven swappen met deze drive tray voor 2,5 inch SSD's/HDD's

• Uitwisselbaar met de single-bay (SATSASBP125) en quad-bay (SATSASBP425) backplanes

• Compatibel met 2,5 inch SAS of SATA SSD's en HDD's 5-15 mm

• Duurzame aluminium tray met ventilatie

• Ontvlambaarheidsclassificatie van UL 94 VO

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Nee

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SAS & SATA

Ondersteunde 
schijfhoogte(n)

5mm

7mm

9.5mm

12.5mm



15mm

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Vochtigheid 5%~65% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Staal en kunststof

Max. schijfhoogte 0.6 in [15 mm]

Lengte product 4.7 in [11.9 cm]

Breedte product 2.8 in [70.0 mm]

Hoogte product 0.7 in [1.7 cm]

Gewicht product 3.2 oz [90.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.0 in [12.8 cm]

Package Width 3.1 in [78.0 mm]

Package Height 1.0 in [26.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.2 oz [118.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2,5 inch hot-swappable harde-schijftray

4 - Schroeven



2 - Sleuteltjes

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


