
2,5 inch USB 2.0 naar IDE SATA Externe Harde Schijf Behuizing Kliksysteem

Productcode: UNI2510U2V

De UNI2510U2V 2,5 inch schijfbehuizing biedt veelzijdige gegevensopslag, waarmee u een 2,5 inch 
SATA of IDE harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) om kunt zetten in een externe harde schijf 
via USB 2.0 - een kosteneffectieve oplossing voor een verscheidenheid van toepassingen, waaronder 
back-up van gegevens, digitale beeldopslag, multimedia-opslag of gewoon om een "verouderde" harde 
schijf (IDE) nog nuttig te kunnen gebruiken. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) 
worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren. De 
externe schijfbehuizing is uitgevoerd met een kliksysteem dat u de tijd (en het gereedschap) bespaart 
die normaal gesproken nodig zou zijn voor het installeren of vervangen van een harde schijf in een 
externe behuizing. Deze via USB aangesloten behuizing biedt ook "Back-up per 
Knopdruk"-functionaliteit, waarmee u automatisch back-ups kunt maken met een enkele druk op een 
knop, in plaats van handmatig mappen en bestanden van de computer naar de externe harde schijf te 
moeten slepen.De UNIV2510U2V USB IDE/SATA-schijfbehuizing wordt geleverd met een USB Y-kabel, 
zodat er als beide USB-connectoren zijn aangesloten op de computer geen externe voedingsadapter 
nodig is voor de externe schijf.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

 

Toepassingen



• Neem een ongebruikte IDE(PATA)- of SATA-schijf weer in gebruik voor extra externe opslagruimte

• Technici die toegang nodig hebben tot een verscheidenheid aan verschillende schijven

• Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc’s

• Extra opslagruimte voor vrijwel elk systeem voorzien van USB

• Maak een back-up van uw gegevens op een extern opslagapparaat ter archivering of vrijmaken van 
ruimte

Eigenschappen

• Ondersteunt ofwel SATA- als IDE(PATA)-schijven

• Kliksysteem voor de montage

• LED-indicator voor voeding / activiteit

• Rechtstreeks gevoed via de USB-poort(en)

• Ondersteuning voor back-up per knopdruk

• High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

• Compatibel met SATA versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s) als IDE (66/100 MB/s) schijven

• Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch en 
een hoogte tot 9,5 mm

• Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Nee

Interface USB 2.0

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SATA & IDE

Schijfinstallatie Vast



Chipsetcode JMicron - JM20337

Prestaties

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

UASP ondersteuning Nee

RAID Nee

Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 
TB of minder

Connector(en)

Schijfaansluitingen 1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD)

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

Hostaansluitingen 1 - USB Mini-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Blauw (continu - power, knipperend - activiteit)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

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

Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Aluminium en kunststof

Lengte product 5.2 in [13.3 cm]

Breedte product 3.1 in [78 mm]

Hoogte product 0.7 in [1.9 cm]



Gewicht product 4.6 oz [130 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 1.7 in [42 mm]

Package Height 5.2 in [13.3 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.8 oz [250 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2,5 inch Harde Schijf Behuizing

1 - USB mini-B Y-adapter

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

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


