
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor
2,5" SATA SSD/HDD - USB-C
Product ID: S251BPU31C3

Neem uw waardevolle data met u mee waar u ook heen gaat. Met deze enkele schijfbehuizing voor 2,5
inch SSD's/HDD's kunt u de USB-C poort van uw MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000
Series 2-in-1 of een ander apparaat gebruiken voor het toevoegen van ultrasnelle, ultramobiele
dataopslag.
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Gereedschapsloos en lichtgewicht voor ultieme mobiliteit

Het compacte design en de lichtgewicht constructie van de behuizing vormen een zeer mobiele oplossing
voor het toevoegen van externe dataopslag aan elk apparaat met USB-C. De behuizing past netjes in een
laptop- of draagtas voor mobiele opslag en, omdat geen gereedschap noodzakelijk is, kunt u uw schijven
in een mum van tijd installeren. De behuizing wordt direct gevoed vanaf de USB-poort, zodat geen
externe voeding vereist is en u dus geen adapter hoeft mee te nemen.

Gemakkelijk verbinding maken met USB-C

Bij de schijfbehuizing wordt een USB-C naar Micro B-kabel geleverd. De USB Type-C connector is klein en
omkeerbaar, waardoor u deze gemakkelijk in uw computerpoort kunt steken. U kunt de USB-C connector
snel aansluiten, waarbij het niet uitmaakt welke kant van de connnector omhoog steekt. Dit biedt minder
risico op beschadiging van uw poorten en minder frustratie.

Maximaliseer de prestatie van uw 2,5 inch SATA-schijven

Door ondersteuning van SATA I, II en III en schijven met grote capaciteit (getest met harde schijven tot 2
TB), is deze USB-C behuizing compatibel met bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive. De
behuizing biedt USB 3.1 Gen 2 prestaties met datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps, waardoor u de hoge
prestaties van de nieuwste SSD's en harde schijven kunt benutten, terwijl knelpunten in uw
datatransmissie worden opgelost. Bovendien is de behuizing uitgebreid met UASP, waardoor de lees- en
schrijfsnelheden aanzienlijk worden verhoogd, om de mogelijkheden van uw SATA III schijven volledig te
kunnen benutten.
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Benut de snelheid van USB 3.1

USB 3.1 biedt u meer bandbreedte en snelheid,
met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps -
twee keer zo snel als USB 3.0 technologie.

De S251BPU31C3 wordt gedekt door een 2-jarige
garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Profiteer van nieuwe laptops en desktops met een USB-C poort en
ultrasnelle USB 3.1 (10 Gbps)-verbinding

• Maak snelle, draagbare externe opslag voor MacBook, Chromebook
Pixel, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 en andere apparaten

• Gebruik uw SATA SSDs/HDDs met maximale snelheid
• Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
• Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling

zonder een netwerk
• Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte

schijf in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

• Gebruik de USB-C poort van uw laptop of tablet om een draagbare
externe opslag voor een 2,5 inch SSD/HDD te creëren

• Krijg ultrasnelle datatransmissiesnelheden met USB 3.1 (10 Gbps)
• Gereedschapsloos design en lichtgewichte behuizing voor eenvoudige

installatie en praktische mobiliteit
• Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
• Ondersteunt schijven met hoogtes van 5, 7 en 9,5 mm
• UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
• Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
• Inclusief USB-C naar Micro B-kabel
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 1

Bus type USB 3.1 Gen 2

Chipsetcode ASMedia - ASM1351

Interface USB 3.1 Gen 2

Schijfgrootte 2.5in

Schijfinstallatie Vast

Schijftype SATA

Ventilator(en) Nee

Prestaties 4Kn Support Ja

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

Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps

TRIM Support Ja

Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

UASP ondersteuning Ja

Connector(en) Andere aansluiting(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Mannelijk

1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)
Mannelijk

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

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 Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving 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
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Fysieke
eigenschappen

Breedte product 88 mm [3.5 in]

Gewicht product 69 g [2.4 oz]

Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]

Kleur Zwart

Lengte product 13.2 cm [5.2 in]

Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 43 mm [1.7 in]

Package Length 13.7 cm [5.4 in]

Package Width 17.8 cm [7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 180 g [6.4 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.1 naar 2,5 inch SATA HDD-behuizing

1 - USB-C naar Micro B kabel - 51 cm

1 - schijfbeschermend stootkussen

1 - Verkorte handleiding

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