USB 3.0 till Slimline SATA ODD-kabinett
Produkt ID: SLSODDU33B

Detta hållbara optiska enhetskabinett hjälper till att göra din bärbara dator, Ultrabook™ eller
surfplatta ännu kraftfullare genom att lägga till en extern USB 3.0 Optical Disk Drive (ODD). För helt
enkelt in din slimline SATA Blu-ray, CD eller DVD ROM-enhet i detta kompakta och bärbara kabinett
för att lägga till optiskt stöd till datorn.
Med USB 3.0 som gränssnitt stöder enhetskabinettet överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Nu får
du åtkomst till videor och andra stora filer snabbt för att spara värdefull tid när du är i farten.
Med det hållbara höljet i solitt aluminium ger detta externa kabinett av toppkvalitet dig den kompakta
bärbarheten du behöver när du är i farten eller ute i fält. Dessutom drivs kabinettet via USB så att du
slipper bära med dig en strömadapter var du än går.
Det optiska enhetskabinettet är OS-oberoende så du kan vara säker på att det är kompatibelt med
alla operativsystem inklusive Mac®, Windows®, Linux® och Android™.
Det är även bakåtkompatibelt med USB 2.0 och 1.1 så att du kan ansluta din optiska enhet till äldre
datorer.
Enhetskabinettet SLSODDU33B täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Lägg till en Blu-ray eller DVD ROM-enhet till din Ultrabook eller bärbara dator genom USB 3.0

• Säkerhetskopiera data till externa optiska skivor med hjälp av en DVD- eller Blu-ray-enhet
• Få ny användning av din extra optiska smala SATA-enhet som en bärbar optisk USB 3.0-enhet

Funktioner
• Ge datorn fler förmågor genom att lägga till externt stöd för en DVD- eller Blu-ray ROM-enhet
• Spara tid vid hämtning av filer med USB 3.0-prestanda
• Skydda din optiska skivenhet med ett hölje i solitt aluminium
• Maximera bärbarheten med denna USB-drivna enhet
• Njut av plug-and-play-installation utan att en skiva med mjukvara eller drivrutiner behövs

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Gränssnitt

USB 3.0

Busstyp

USB 3.0

Antal enheter

1

Enhetsstorlek

5.25in

Enhetstyp

Slimline SATA

Enhetsinstallation

Fixerad

Stödda enhetshöjd(er)

12.7mm

Chipset-ID

Initio - INIC-3619

Prestanda
Maximal
5 Gbps
dataöverföringshastigh
et
Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd

Nej

Typ och hastighet

SATA II (3 Gbps)

Hot swap-förmåga

Ja

Allmänna
specifikationer

Stöder Blu-ray-, CD- och DVD-ROM-enheter

Enhetskontakter

Slimline SATA (13-stifts, data & ström)

Värdkontakter

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

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

Obs.

Vissa USB-värdar har eventuellt inte tillräckligt med
ström för att driva inneslutningen med en installerad
ODD från en enskild USB-port. Du kan behöva en USB
Y-kabel för att driva enheten.

Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet

10~90% RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Aluminium och plast

Maximal enhetshöjd

0.7 in [17.5 mm]

Produktlängd

5.9 in [15.0 cm]

Produktbredd

5.4 in [13.6 cm]

Produkthöjd

0.8 in [20.0 mm]

Produktvikt

9.5 oz [270.0 g]

Kontakt(er)

Mjukvara

Särskilda
anmärkningar/krav

Ström

Miljö

Utseende

Förpackning
Package Length

5.9 in [15.1 cm]

Package Width

8.2 in [20.8 cm]

Package Height

1.7 in [44.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 14.9 oz [421.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

USB 3.0 till Slimline SATA ODD-kabinett
USB 3.0-kabel
Paket med installationsskruvar
Snabbstartsguide

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

