
Schijf behuizing voor 2.5" SATA SSD /HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A, USB-C

StarTech ID: S251BU31315

Deze USB 3.1 Gen 2 éénschijfsbehuizing biedt u een ultrasnelle, draagbare externe opslagoplossing voor tot 15
mm hoge 2,5 inch harde schijven of solid-state drives. De behuizing geeft snel toegang tot uw data waar u ook
heen gaat en biedt u de mogelijkheid uw data te bewaren na een upgrade naar een nieuwe SSD of HDD in uw
computer.

Ultrasnelle prestatie

Met deze schijfbehuizing kunt u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en HDD's optimaal benutten. USB
3.1 Gen 2 biedt u ook grotere bandbreedte en meer snelheid tot 10 Gbps, voor ultrasnelle toegang tot uw
data. IT-professionals, medisch personeel, onderzoekers, creatieve professionals en iedereen die onderweg
gemakkelijk toegang moet hebben tot zijn/haar data, zal van deze draagbare schijfbehuizing profiteren. Met
deze behuizing hebt u snel toegang tot uw data, kunt u door uw bestanden bladeren en uw documenten
bewerken.

De behuizing biedt u ook eenvoudig toegang tot schijven voor datamigratie, het klonen van schijven en het
back-uppen van data zodat u uw data altijd kunt beschermen.

Veelzijdig en compatibel

In tegenstelling tot de meeste schijfbehuizingen, die alleen SATA SSD's en HDD's tot een hoogte van 9,5 mm
ondersteunen, is deze behuizing compatibel met bijna alle 15 mm hoge 2,5 inch SATA-schijven. Bovendien
wordt een USB Type-C naar Micro-B-kabel meegeleverd, voor de aansluiting op nieuwere met USB-C
uitgeruste laptops, tablets en telefoons. Een USB Type-A naar Micro-B-kabel wordt ook meegeleverd, voor
gegarandeerde neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0 en 2.0 apparaten.

De behuizing wordt direct gevoed vanaf de USB-poort van uw apparaat, zodat geen externe voeding vereist is.
Voor draagbare opslag kunt u hem in uw laptoptas of draagtas opbergen en overal meenemen -- van uw huis
naar het kantoor, het ziekenhuis, het laboratorium of in het veld, zodat u toegang hebt tot uw data waar u ook
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heen gaat.

Bescherming van uw data

Dankzij de gestroomlijnde en duurzame aluminiumbehuizing kunt u uw data beschermen en beveiligen waar u
ook heen gaat. De aluminiumbehuizing en ventilatie helpt bij het verspreiden van de warmte en zorgt voor
passieve koeling van de schijf om uitval van de schijf en dataverlies te voorkomen.

De S251BU31315 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.

Applications

Voeg draagbare externe dataopslag toe aan uw USB-C of USB-A laptop of tablet met een 2,5 inch solid-
state drive of harde schijf met een hoogte tussen 5 en 15 mm
Gebruik uw SATA SSD's/HDD's met maximumsnelheid, door te profiteren van ultrasnelle USB 3.1 Gen 2
(10 Gbps) connectiviteit
Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat

Features

Verander een 2,5 inch schijf in snelle USB 3.1 externe opslag voor uw met USB-C uitgevoerde tablet of
laptop
Ondersteunt 5 mm - 15 mm schijfhoogte
Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
Slanke, duurzame aluminiumbehuizing
Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Aantal stations 1
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2
Schijfgrootte 2.5in
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Vrouwelijk
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV 

Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Breedte product 3 in [77 mm]
Gewicht product 5.6 oz [160 g]
Hoogte product 0.8 in [21.5 mm]
Kleur Zwart
Lengte product 4.7 in [120 mm]
Max. schijfhoogte 0.6 in [15 mm]
Type behuizing Aluminum
Verzendgewicht (verpakt) 7.8 oz [220 g]
Meegeleverd 1 - schijfbehuizing
Meegeleverd 1 - USB-C naar Micro-B-kabel
Meegeleverd 1 - USB-A naar Micro-B-kabel
Meegeleverd 1 - Schroevendraaier
Meegeleverd 5 - schroeven voor schijfmontage
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Meegeleverd 3 - schroeven voor behuizing
Meegeleverd 1 - verkorte handleiding

Certifications, Reports and Compatibility
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