
USB 3.0 naar Slimline SATA ODD-behuizing

Productcode: SLSODDU33B

Door deze duurzame optische-schijfbehuizing wordt uw laptop, Ultrabook™ of tablet nog krachtiger 
door toevoeging van een externe USB 3.0 optische schijf (ODD). Schuif uw slimline SATA Blu-ray-, cd- 
of dvd-rom-schijf gewoon in deze compacte draagbare behuizing om optisch lezen en schrijven aan 
uw computer toe te voegen.

Met USB 3.0 als de uitganginterface ondersteunt de schijfbehuizing transmissiesnelheden tot 5 Gbps. 
Nu hebt u sneller toegang tot video's en andere grote bestanden, waardoor u onderweg waardevolle 
tijd bespaart.

Met een duurzame, stevige aluminium behuizing biedt deze externe behuizing van topkwaliteit u de 
compacte mobiliteit die u onderweg of in het veld nodig hebt.  Daarnaast heeft de behuizing een 
USB-voeding, zodat u geen voedingsadapter meer hoeft mee te nemen.

De optische-schijfbehuizing is geschikt voor elk besturingssysteem, zodat u er zeker van kunt zijn dat 
het compatibel is met Mac®, Windows®, Linux® en Android™.

Het is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1, zodat u uw optische schijf op oudere computers 
kunt aansluiten.

De SLSODDU33B schijfbehuizing wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



 

Toepassingen

• Voeg een Blu-ray of dvd-rom toe aan uw Ultrabook of laptop via USB 3.0

• Back-up data naar externe optische schijven met een dvd- of Blu-ray writer

• Verander uw slanke SATA optische reserveschijf in een draagbare USB 3.0 optische schijf

Eigenschappen

• Vergroot de mogelijkheden van uw computer door externe ondersteuning van een dvd- of Blu-ray 
rom-schijf toe te voegen

• Bespaar tijd door bestanden sneller te openen met USB 3.0

• Bescherm uw optische schijf met een stevige aluminium behuizing

• Maximale mobiliteit dankzij USB-voeding

• Geniet van plug & play installatie zonder dat software of stuurprogramma's vereist zijn

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Bus type USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Aantal stations 1

Schijfgrootte 5.25in

Schijftype Slimline SATA

Schijfinstallatie Vast

Ondersteunde 
schijfhoogte(n)

12.7mm

Chipsetcode Initio - INIC-3619



Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Nee

Type en snelheid SATA II (3 Gbps)

Hot-swappable Ja

Algemene specificaties Ondersteunt Blu-ray-, cd- of dvd-rom-schijven

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - Slimline SATA (13-polig, data & voeding)

Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Sommige USB-hosts leveren mogelijk niet genoeg 
vermogen om de behuizing te bedienen met een 
geïnstalleerde ODD vanaf een enkele USB-poort. Een 
USB Y-kabel kan vereist zijn om de schijf te voeden.

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium en kunststof



Max. schijfhoogte 0.7 in [17.5 mm]

Lengte product 5.9 in [15.0 cm]

Breedte product 5.4 in [13.6 cm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 9.5 oz [270.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.9 in [15.1 cm]

Package Width 8.2 in [20.8 cm]

Package Height 1.7 in [4.4 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

14.9 oz [421.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar Slimline SATA ODD-behuizing

1 - USB 3.0-kabel

1 - Installatieschroevenset

1 - Verkorte handleiding

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


