
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Produkt ID: USB312SAT3CB

Här är ett snabbt och enkelt sätt att nå din data på en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk. Denna 
adapter i kabelstil låter dig ansluta din bärbara eller stationära dator direkt till en solid state-enhet och 
få åtkomst till den genom supersnabb USB 3.1 Gen 2 (upp till 10 Gbps).

Med kabeladaptern kan du snabbt byta hårddiskar utan att behöva installera dina enheter i ett 
kabinett. Du kan kopiera eller hämta data från en 2,5" SSD/HDD snabbt utan att extra tillbehör 
behövs. Den ger dig enkelt enhetsåtkomst för dataöverföring, enhetskloning och säkerhetskopiering 
av data, med den snabba USB 3.1 Gen 2-prestandan.

USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med hastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla 
hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste 
SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din 
dataöverföring.

Denna adapter i kabelstil har en kompakt och lätt design som enkelt får plats i datorväskan. Använd 
den var du än går för att snabbt nå din värdefulla data - utan att extern ström behövs.

Observera: Denna produkt är inte kompatibel med 3,5-tums hårddiskar. För stöd av 3,5-tums 
hårddiskar, se vår USB till SATA-kabel med extra strömförsörjning (USB312SAT3).

USB312SAT3CB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Tekniker som behöver ett snabbt och enkelt sätt att nå data på 2,5" hårddiskar

• Utnyttja den högre hastigheten med USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

• Kom åt alla typer av 2,5" hårddiskar eller SSD-enheter från en USB-kapabel dator för dataöverföring 
eller enhetskloning

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Hämta data från en gammal SATA-enhet

Funktioner

• SNABB ÅTKOMST TILL EN SATA SSD ELLER HDD: Denna USB 3.1- till SATA-kabel ger omedelbar 
åtkomst till dina 2,5-tums SATA-enheter från din bärbara dator eller dator. Adaptern är kompatibel 
med SATA I, II och III (upp till 6 Gbps) OBS: Stöder endast 2,5-tums SATA-enheter. För 3,5-tums 
enheter, se vår USB312SAT3

• SNABBA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER OCH STÖD FÖR UASP: SATA-kabeladapter för hårddiskar gör 
att användarna kan uppleva förbättrad prestanda och supersnabba dataöverföringshastigheter med 
stöd för USB 3.1 (10 Gbps) och UASP

• ANSLUT FRÅN VAR SOM HELST: Den externa HDD-/SSD-lagringsomvandlaren ger perfekt bärbarhet 
och kan enkelt stoppas undan i en bärbar datorväska. Adaptern i kabelstil är USB-driven så inga 
externa nätsladdar behövs

• PLUG-AND-PLAY: Få tillgång till alla 2,5-tums hårddiskar eller SSD-enheter från alla datorer med 
USB-anslutning genom att helt enkelt koppla in SATA-kabeladaptern. Du kan enkelt växla mellan 
enheter utan att behöva installera enheten i en inneslutning

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 3.2 Gen 2

Busstyp USB 3.2 Gen 2

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in



Enhetstyp SATA

Antal 2,5 tums fack 1

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

RAID Nej

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 
vid 7200 RPM

Hot swap-förmåga Ja

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,665,032 timmar

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 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.

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB



Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet 40 %~50 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 20.3 in [51.5 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.5 cm]

Produkthöjd 0.3 in [8.0 mm]

Produktvikt 1.4 oz [39.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.8 in [19.8 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 oz [52.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.1 till SATA 2,5" HDD-kabeladapter

1 - Snabbstartsguide

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


