
SATA till USB-kabel med UASP

Produkt ID: USB3S2SAT3CB

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 bärbar dator.

Du kan använda denna SATA-adapter för SSD eller HDD om du vill uppgradera till en extern 2,5 tums 
SATA SSD eller HDD.

Med denna kabel kan du:

• Lägga till hårddiskutrymme

• Utföra säkerhetskopieringar

• Skapa diskavbildningar

• Genomföra dataåterhämtning

• Överföra innehåll mellan hårddisken och den bärbara datorn

Kabeln stöder USB 3.0-dataöverföringshastigheter på 5 Gbit/s Men du får även upp till 70 % snabbare 
överföringshastigheter än med vanlig USB 3.0 när du ansluter till en dator som även stöder UASP. 
Med UASP kan du utnyttja den fulla potentialen hos en SATA III SSD eller HDD. UASP stöds av 
Windows® 8, Mac OS X (10.8 eller senare) och Linux®.

Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig 
USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

SATA till USB-kabeln är en bärbar lösning som är enkel att packa ner i en laptopväska - ingen extern 
strömförsörjning krävs. Med kabeln kan du enkelt växla mellan hårddiskar utan att behöva installera 



hårddisken i ett chassi. Den har plug-and-play-funktion och behöver inte drivrutiner.

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).

USB3S2SAT3CB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

• Hämta data från en gammal SATA-enhet

• Migrera data eller kopiera en hårddisk

• Dra nytta av bärbara eller stationära datorer med USB 3.0 och UASP för snabbare 
överföringshastigheter

• Uppgradera din bärbara dators hårddisk till en SSD via USB 3.0

Funktioner

• SNABB ÅTKOMST TILL EN SATA SSD ELLER HDD: Anslut till en 2,5-tums SATA SSD (Solid State 
Drive) eller HDD (hårddisk) för att lägga till lagringsutrymme, utföra säkerhetskopieringar, skapa 
diskavbildningar, återställa data och överföra innehåll till din bärbara dator. Se vår USB312SAT3 för 
3,5-tums enheter.

• SNABBA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER: SATA till USB-adaptern stöder USB 
3.0-dataöverföringshastigheter på 5 Gbps över USB-A. Du kan dessutom uppleva 
överföringshastigheter som är upp till 70 % snabbare än konventionell USB 3.0 när den är ansluten till 
en dator som också stöder UASP

• ANSLUT FRÅN VAR SOM HELST: USB-adapterkabeln för hårddiskar är en portabel lösning som 
passar bra i en väska med bärbar dator utan att det krävs någon extern ström



• SPARA TID: Med hårddisköverföringskabeln kan du enkelt byta mellan olika hårddiskar utan att 
behöva installera hårddisken i en inneslutning - koppla bara in den och kör i ett USB-A-värdessystem

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här USB 3.0- till SATA-kabeln är utformad och byggd för 
IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport 24/5 på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Fläkt(ar) Nej

Gränssnitt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Antal enheter 1

Enhetsstorlek 2.5in

Enhetstyp SATA

Chipset-ID ASMedia - ASM225CM

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 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 2 TB 
5900 RPM

Allmänna 
specifikationer

Den anslutna hårddiskens maximala ström är 900 mA

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,609,297 Hours

Kontakt(er)



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

1 - SATA-ström (15-stifts)

Värdkontakter 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller 
drivrutiner behövs

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Kabeln fungerar endast med 2,5" SATA-enheter

enheter på 3,5"/5,25" stöds ej

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 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 19.7 in [50.0 cm]

Produktbredd 1.9 in [4.9 cm]

Produkthöjd 0.4 in [9.0 mm]

Produktvikt 1.5 oz [42.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.8 in [19.8 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]



Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 oz [61.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till SATA 2,5" HDD-kabeladapter

1 - Instruktionsbok

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


