
2.5" SSD/HDD montagebeugel voor 3.5" Drive Bay
- gereedschapsloze installatie
Product ID: BRACKET125PT

Met deze montagebeugel kunt u snel een 2,5 inch SSD of HDD in één 3,5 inch bay in een desktop pc of
server installeren, zonder dat u gereedschap nodig hebt. De gereedschapsloze montagesteun ondersteunt
een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf, in hoogte variërend van 7 tot 9,5 mm.

Bespaar tijd met eenvoudige, gereedschapsloze schijfinstallatie

Dankzij het gereedschapsloze design van de montagebeugel kunt u snel en gemakkelijk een 2,5 inch
schijf in een computer of servermontagesteun installeren, zonder dat u aanvullende hardware of
gereedschap nodig hebt. Het is ideaal voor systeembeheerder en -integrators die een computeroplossing
bouwen of upgraden voor vele verschillende bedrijven en organisaties, inclusief scholen en ziekenhuizen,
waarmee waardevolle tijd en inspanningen bij installatieprojecten worden bespaard.
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Ontworpen voor probleemloos gebruik

De lichtgewicht montagesteun is ontworpen voor probleemloos gebruik en betrouwbare prestaties. Om
een schijf te installeren, hoeft u deze alleen in de montagesteun te bevestigen, en dat zonder
gereedschap. Daarna steekt u de steun gewoon in een 3,5 inch drive bay in uw computer en houd de
steun met de gereedschapsloze pennen op zijn plaats.

De BRACKET125PT wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Biedt systeemintegrators en -bouwers een tijdbesparende manier om
schijven in systemen te installeren

• Verhoogt de efficiency van installatieprojecten voor een breed scala
aan kleine of middelgrote bedrijven, organisaties en instellingen zoals
scholen en ziekenhuizen

• Biedt een eenvoudige manier om schijven in desktopcomputers te
installeren in een bedrijfssetting en in uw thuiskantoor

• Vervang één 3,5 inch schijf door één 2,5 inch SSD of HDD

Eigenschappen

• Installeer één 2,5 inch SSD of HDD in één 3,5 inch bay
• Installatie van schijven en bay zonder gereedschap
• Ondersteunt 7 mm of 9,5 mm hoge schijven
• Compatibel met de meeste 2,5 inch SSD's/HDD's waaronder: IDE,

SAS, SATA, U.2 en nog veel meer
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal 2,5 inch bays 1

Ondersteunde schijfhoogte(n) 7mm

9.5mm

Schijfgrootte 2.5in

Schijfinstallatie Vast

Schijftype SATA & IDE

SAS

U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 10.2 cm [4 in]

Gewicht product 33 g [1.2 oz]

Hoogte product 13 mm [0.5 in]

Kleur Zwart

Lengte product 15 cm [5.9 in]

Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 21 mm [0.8 in]

Package Length 15.6 cm [6.1 in]

Package Width 11.1 cm [4.4 in]

Verzendgewicht (verpakt) 60 g [2.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2,5 inch SSD/HDD montagesteun

6 - kunststof clipjes

1 - verkorte handleiding

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