
USB-C naar SATA Adapterkabel voor 2.5"/3.5" SSD/HDD schijven, USB 3.1 (10Gbps) 
Hard Drive Adapter Kabel, SATA USB Adapter

Productcode: USB31C2SAT3

Deze USB-C™ naar SATA adapterkabel biedt u snelle en eenvoudige toegang tot de data op uw 
2,5/3,5 inch solid-state drives en harde schijven. Met de adapterkabel kunt u uw met USB-C 
uitgevoerde laptop of desktopcomputer direct aansluiten op een SATA-schijf en hebt u toegang via 
ultrasnel USB 3.1 Gen. 2 (tot 10 Gbps). Deze kabel is het ideale accessoire voor uw Dell™ XPS, 
MacBook, Chromebook™ of ander met USB Type-C™ uitgevoerd apparaat.

Met de USB-C naar SATA-adapterkabel kunt u snel uw schijven uitwisselen. U kunt data kopiëren or 
terughalen van een 2,5 of 3,5 inch SATA-schijf, zonder dat aanvullende accessoires noodzakelijk zijn.

De gereedschapsloze adapterkabel is ideaal voor IT-technici die snel toegang moeten hebben tot 
SATA-schijven. Het is de perfecte oplossing voor datamigratie, het klonen van schijven en 
databack-ups of herstelwerkzaamheden, dankzij de snelheid van USB 3.1 Gen 2. U kunt tegelijkertijd 
meerdere adapters gebruiken, wanneer u gelijktijdig toegang tot meerdere schijven wilt hebben.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met overdrachtsnelheden tot 10 Gbps - twee 
keer zo snel als USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de 
nieuwste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden 
opgelost.

Het compacte, lichtgewicht design van de USB-C naar SATA adapter biedt comfortabele mobiliteit. De 
adapter heeft een geïntegreerde 1 m kabel, zodat u zich nooit meer hoeft af te vragen of u uw 
verbindingskabel al of niet bij u hebt.

U kunt eenvoudig verbinding maken met een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf, via 
USB-voeding, zonder dat een externe voeding vereist is. Een universele voedingsadapter wordt 
meegeleverd, om verbinding te maken met uw 3,5 inch schijven of voor elke 2,5 inch schijf die extra 
voeding nodig heeft.



De USB31C2SAT3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Krijg toegang tot elke SATA 2,5 of 3,5 inch SSD/HDD vanaf een met USB-C uitgevoerde laptop of 
desktopcomputer, voor eenvoudige datamigratie of het klonen van schijven

• Ideaal voor technici die op een snelle, eenvoudige manier toegang moeten krijgen tot data op 2,5 en 
3,5 inch solide-state drives en harde schijven

• Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat

• Herstel uw computer vanaf een back-up harde schijf

• Archiveer mediacontent zoals foto's en video's op een externe schijf

Eigenschappen

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: De USB-C naar SATA-adapter is de perfecte oplossing voor 
datamigratie, klonen van schijven en data back-up of recovery; Deze laptop HDD adapter werkt met 
2,5" en 3,5" SATA-drives; Compatibel met TB 3 poorten

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) host connectie zorgt ervoor dat u kunt 
genieten van de hoge prestaties van de nieuwste SSD's (solid state drives) en HDD's (harde schijven); 
Ondersteunt 4Kn sectors, TRIM, en S.M.A.R.T. data transfer

• MAKKELIJK OM MEE TE NEMEN: Het compacte, lichtgewicht ontwerp van de USB-C naar 
SATA-adapter maakt deze ideaal geschikt voor on-the-go; De SATA HDD-adapter heeft ook een 
ingebouwde kabel van 1 meter

• UNIVERSELE POWER ADAPTER: Directe aansluiting op een 2,5 inch SATA solid-state drive (SSD) of 
harde schijf (HDD) via USB-voeding; Met de universele power adapter kunt u schijven aansluiten die 
extra voeding nodig hebben, zoals 3,5 inch schijven

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze USB-C naar SATA adapter werd ontworpen en gemaakt voor 



IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 2

Bus type USB 3.2 Gen 2

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijftype SATA

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Chipsetcode ASMedia - ASM235CM

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

10 Gbps

Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

S.M.A.R.T. Support Ja

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

RAID Nee

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB

Hot-swappable Ja

Connector(en)

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

Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)



Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

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

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.6 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 2.0 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 24

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Lengte product 3.4 in [87 mm]



Breedte product 1.0 in [25 mm]

Hoogte product 0.8 in [2 cm]

Gewicht product 2.1 oz [60 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 2.0 in [50 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.4 oz [324 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Verloopkabel

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - verkorte handleiding

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


