
Draagbare USB 3.0 3.5" SATA Harde Schijf Behuizing
Aluminium SATA harde schijf behuizing voor 3.5” SATA harde schijf

Artikkelnummer EW7055

EAN code 8716065271003

Master carton 20

Casepack 10

OVERZICHT

SYSTEEMEISEN

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN

- Stevige aluminium behuizing om harde schijf te koelen
- Neem je bestanden, foto's en films overal mee naar toe
- Overeenkomstig USB 3.0 specificaties
- Geschikt voor 3.5" SATA harde schijven
- Inclusief USB 3.0 kabel, voet en lichtnetadapter
- Toegankelijke helpdesk
- Nederlandse handleiding
- Eenvoudige installatie
- 5 jaar garantie

- Windows, Mac OS  X, Linux
- Een 2.5" of 3.5" SATA harde schijf
- Ten minste een beschikbare USB poort

(USB 3.0 aangeraden voor optimale
prestaties)

- Windows 8 64bit
- Windows 8 32bit



Maak backups van al je bestanden, foto's en films met de draagbare Ewent EW7055 USB 3.0 3.5  SATA hardeschijf behuizing. Bewaar je
backup en bestanden veilig en koel met de aluminium behuizing en geniet van de snelle data overdracht tot 5Gbps!

Super snelle USB 3.0 ondersteuning
Stop met het verspillen van tijd doormiddel van de snelle USB 3.0 aansluiting zet je bestanden sneller over dan voorheen. De EW7055 heeft een
supersnelle USB 3.0 verbinding waarmee je data met een maximale snelheid tot 5 gigibits per seconde kunt overzetten. De behuizing is ook voorzien
van een USB 3.0 kabel.

Ook geschikt voor USB 2.0 aansluiting
Geen USB 3.0 poort op je computer? Geen probleem, je kunt de Ewent EW7055 ook aansluiten op een USB 2.0 poort, met een overdracht snelheid
tot 480 Mbits per seconde.

Je eigen draagbare harde schijf
Maak je eigen draagbare harde schijf! Je kunt op eenvoudige wijze een eigen harde schijf in de EW7055 behuizing monteren. Maakt backups en je
kunt bestanden, foto's en films overal mee naar toe nemen. Je kunt bijna iedere harde schijf van 3.5  in de behuizing plaatsen. (tot 2,0TB harde
schijven zijn getest)

Houd je bestanden koel met de aluminium behuizing
Je harde schijf zal koel worden gehouden vanwege de uitstekende warmtegeleiding van de aluminium behuizing van de EW7055. De behuizing is
geschikt voor een 3,5  SATA harde schijf en wordt geleverd met een behuizing standaard, USB 3.0 kabel en een voeding.

Plug and Play
Dankzij de USB 3.0 aansluiting kun je de harde schijf aansluiten en direct toegang krijgen tot de bestanden. Dit maakt de EW7055 externe behuizing
snel verwisselbaar op bijna elke computer. De behuizing wordt herkend als een 'Universe Mass Storage' apparaat op Windows en macintosh
computers.

INHOUD VERPAKKING

- EW7055 3.0 3.5" SATA HDD enclosureMounting footUSB cablePower adapter (DC 12V 2A)4 hard disk mounting screws2 housing
screwsScrewdriverMultilingual QIG


