
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Produkt ID: SMS1BMU313

Lägg till datalagring med hög hastighet till din bärbara eller stationära dator med detta bärbara 
mSATA- och mSATA Mini-hårddiskkabinett. Det ger dig högre dataöverföringshastigheter med USB 3.1 
(10 Gbps) i ett solitt aluminiumkabinett.

Med dess kompakta design och metallhölje ger mSATA-hårddiskkabinettet dig en väldigt bärbar 
lagringslösning med hög hastighet. Kabinettet är slimmat och elegant för ett idealiskt tillbehör för 
bärbara och stationära datorer.

mSATA-kabinettet ger tillförlitligt hårddiskskydd med sitt hållbara och solida aluminiumhölje. Det har 
dessutom ventilationshål för att skydda din hårddisk från överhettning genom värmeavledning och för 
att upprätthålla optimal driftstemperatur.

Med sitt stöd för USB 3.1- (även känd som USB 3.1 Gen 2) och SATA III-värdanslutningar (6 Gbps) 
låter hårddiskkabinettet dig maximera prestandan på dina mSATA solid state-enheter för att få högre 
dataöverföringshastigheter. mSATA-hårddiskkabinettet stöder dessutom UASP för förbättrad 
prestanda.

Detta bärbara hårddiskkabinett är kompatibelt med alla standard mSATA-hårddiskar, inklusive 
formfaktorn mSATA Mini (halvstorlek).

SMS1BMU313 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



 

Användning

• Mobila yrkesmän som behöver snabb extern datalagring

• Lägg snabbt till bärbar extern lagring till din bärbara eller stationära dator med hjälp av en 
mSATA-SSD

• Flytta data snabbt och enkelt mellan flera arbetsstationer med hjälp av en anslutning i hög hastighet

Funktioner

• Maximera prestandan på din mSATA SSD med USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)

• Kompatibel med mSATA och mSATA Mini (mSATA-hårddiskar i fullhöjd och halvhöjd)

• Stöder SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)

• UASP-stöd

• Hölje i solitt aluminium

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt USB 3.2 Gen 2

Antal enheter 1

Enhetsstorlek mSATA (Full Size & Half Size)

Enhetstyp mSATA (Mini SATA)

Enhetsinstallation Fixerad

Stödda enhetshöjd(er) Full Size (50.8mm)

Half Size (26.8mm)

Chipset-ID ASMedia - ASM1351



Prestanda

Typ och hastighet USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP-stöd Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

Port Multiplier Nej

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med mSATA-hårddiskar på upp 
till 1 TB

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA)

Värdkontakter 1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support 
TRIM with USB to SATA devices.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström och aktivitet

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium



Maximal enhetshöjd 2.0 in [50.8 mm]

Produktlängd 3.9 in [9.8 cm]

Produktbredd 1.6 in [4.0 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 2.0 oz [58.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.4 in [16.2 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 1.3 in [3.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.8 oz [136.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.1 mSATA SSD-kabinett - aluminium

1 - USB-A till Micro B-kabel - 46 cm

4 - monteringsskruvar

2 - set med mSATA-monteringsutrustning 
(förinstallerad)

1 - Skruvmejsel

1 - Snabbstartsguide

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


