
USB 3.1 (10Gps) adapter kabel voor 2,5" SATA schijven - met USB-C

Productcode: USB31CSAT3CB

Profiteer van de USB-C™ poort van uw nieuwste MacBook, Chromebook Pixel™ of andere laptop voor 
snelle toegang tot uw externe schijf. Met deze kabeladapter kunt u de USB Type-C™ poort gebruiken 
om uw laptop direct aan te sluiten op een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf en toegang daartoe 
te krijgen via ultrasnel USB 3.1 Gen. 2 (10 Gbps). U krijgt snel en eenvoudig toegang tot uw 
SATA-schijven, zonder dat aanvullende accessoires nodig zijn.

U hebt snel toegang tot uw waardevolle gegevens, waar u ook heen gaat, met deze kabeladapter. De 
kabeladapter wordt USB-gevoed, zodat geen externe adapter vereist is, en dankzij het compact, 
lichtgewicht design kan deze adapter gemakkelijk in uw laptop- of draagtas worden opgeborgen.

Met de adapterkabel kunt u snel HDD's of SSD's verwisselen zonder dat u uw schijven in een 
behuizing moet installeren. U kunt snel data kopiëren of terughalen van een 2,5 inch SSD of HDD. De 
kabeladapter biedt gemakkelijk toegang tot uw schijf voor dataoverdracht, klonen van schijven en 
data back-up, met de snelheid van USB 3.1 Gen 2.

De geïntegreerde, gebruiksvriendelijke USB Type-C connector is klein en omkeerbaar, waardoor u 
deze gemakkelijk in uw computerpoorten kunt steken. U kunt de connector met ongeacht welke kant 
omhoog aansluiten, met minder risico van beschadiging van uw poorten en minder frustratie.

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

De USB31CSAT3CB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

 

Toepassingen

• Mobiele technici die snel en gemakkelijk toegang moeten hebben tot data op 2,5 inch harde schijven 
of solid-state drives.

• Krijg vanaf uw met USB-C uitgevoerde computer toegang tot elke 2,5 inch harde schijf of solid-state 
drive, voor de overdracht van data of het klonen van schijven

• Haal data terug van een oude SATA-schijf

Eigenschappen

• Snel en gemakkelijk toegang tot een externe schijf via de USB-C poort van uw laptop

• Maakt direct verbinding met een 2,5 inch SATA SSD/HDD zonder dat accessoires vereist zijn

• Ultra mobiel, gevoed vanaf de USB-poort

• Tijdbesparende datatransmissiesnelheden van 10 Gbps met USB 3.1 Gen 2

• Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)

• UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties

• Geïntegreerde USB-C kabel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 2

Bus type USB 3.2 Gen 2

Aantal stations 1

Schijfgrootte 2.5in



Schijftype SATA

Aantal 2,5 inch bays 1

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

RAID Nee

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 
tpm

Hot-swappable Ja

MTBF 1,665,032 uren

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.

Gebruiksomgeving

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

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



Vochtigheid 40% ~ 50% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 20.0 in [50.8 cm]

Breedte product 1.7 in [43 mm]

Hoogte product 0.2 in [0.5 cm]

Gewicht product 1.0 oz [29.2 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.7 in [19.5 cm]

Package Height 0.2 in [5 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.4 oz [41 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.1 naar SATA 2,5 inch HDD-adapterkabel met 
USB-C

1 - Verkorte handleiding

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


