
SATA till USB-kabel - USB 3.1 (10 Gbit/s) - UASP

Produkt ID: USB312SAT3

Denna SATA till USB-kabel är en extern hårddiskadapter som ger dig snabb och enkel åtkomst till en 
SATA-enhet via USB-A-porten på en stationär eller bärbar dator med USB 3.1 (10 Gbit/s).

USB 3.1 till SATA-adaptern ger dig högre bandbredd och hastighet med överföringshastigheter på upp 
till 10 Gbit/s. Det är dubbelt så snabbt som USB 3.0 och 20 gånger snabbare än USB 2.0.

Du kan utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra 
flaskhalsar i dataöverföringar. Du får även upp till 70 % snabbare överföringshastigheter än med 
vanlig USB 3.1 när du ansluter till en dator som stöder UASP.

Med SATA till USB-adapterkabeln kan du växla mellan hårddiskar så att du kan kopiera eller hämta 
data från en extern 2,5 eller 3,5 tums SATA SSD- eller HDD-hårddisk.  Kabeln är idealisk för 
IT-tekniker som behöver snabb åtkomst till SATA-hårddiskar.

Det är den perfekta lösningen för:

• Datamigrationer

• Lägga till hårddiskutrymme

• Kopiera hårddiskar

• Skapa diskavbildningar

• Utföra säkerhetskopiering och dataåterställning

SATA till USB-adaptern är en bärbar lösning med en inbyggd kabel, så du behöver aldrig oroa dig för 
att glömma att ta med dig din kabel.

Du kan enkelt ansluta till en 2,5 tums SSD- eller HDD-hårddisk med USB-strömsättning. En universell 



strömadapter medföljer för anslutning av en 3,5 tums hårddisk, eller för alla 2,5 tums hårddiskar som 
behöver extra ström. Adaptern har plug-and-play-funktionalitet och behöver inga drivrutiner.

USB312SAT3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Få snabbt åtkomst till 2,5 och 3,5 tums SSD- och HDD-hårddiskar från en bärbar dator eller 
surfplatta med USB-A - idealisk för IT-proffs

• Migrera data eller kopiera en hårddisk

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Återställ din dator från en säkerhetskopierad hårddisk

• Hämta data från dina gamla SATA-hårddiskar

Funktioner

• Få åtkomst till en SATA SSD eller HDD från din stationära eller bärbara dator med denna SATA till 
USB-kabel

• Överför data snabbare vid upp till 10 Gbit/s med denna USB 3.1-kabel

• Få 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter med UASP-stöd

• Anslut dina externa hårddiskar var du än befinner dig med denna SATA till USB-adapter

• Strömsätter 3,5 eller 2,5 tums enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande 
strömadaptern

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years



Gränssnitt USB 3.2 Gen 2

Busstyp USB 3.2 Gen 2

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in

Enhetstyp SATA

Chipset-ID ASMedia - ASM235CM

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10 Gbps

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)

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB

Hot swap-förmåga Ja

Kontakt(er)

Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

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 AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

Inström 0.6 A

Utspänning 12V DC

Utström 2.0 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 24

Miljö

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

Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Luftfuktighet 0 %~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 3.3 in [8.5 cm]

Produktbredd 0.9 in [2.3 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.8 cm]

Produktvikt 2.0 oz [57.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]



Package Width 6.9 in [17.6 cm]

Package Height 2.0 in [5.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 10.6 oz [300.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.1 till SATA-adapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

1 - universell strömadapter (NA, UK, EU, ANZ) 
(kabellängd på 94 mm)

1 - Snabbstartsguide

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


