
2,5 inch SATA Harde Schijf naar 3,5 inch Bay
Montageset
Product ID: BRACKET25SAT

Met de BRACKET25SAT montageset voor SATA harde schijven kunt u een 2,5" SATA harde schijf (HDD) of
solid-state drive (SSD) installeren in een 3,5" montagebay -- dit stelt u in staat de prestaties van uw
desktopcomputer te verhogen door het toevoegen van de snelheid van een 2,5" SSD.

De harde-schijfmontagekit bevat de benodigde SATA gegevens- en voedingskabels voor uw SATA-schijf,
voor een probleemloze installatie. En de beugel kan ook IDE-schijven ondersteunen als de beugel wordt
gebruikt met onze 2,5" naar 3,5" IDE harde-schijfkabeladapter (IDE4044).

De BRACKET25SAT heeft een stevige stalen constructie en wordt gedekt door StarTech.com's levenslange
garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voeg de prestatie van 2,5 inch solid-state drives aan uw
desktopcomputer toe

• Installeer een 2,5 inch SATA harde schijf in een ongebruikte 3,5 inch
bay van een computerbehuizing

• Neem een ongebruikte 2,5 inch SATA-schijf weer in gebruik voor
extra opslagruimte in een desktopcomputer

• Migreer data van een 2,5" laptopstation naar uw desktopcomputer

Eigenschappen

• Stevige metalen montagebeugel
• Inclusief 22-pins SATA+Voeding naar afzonderlijke 7-pins SATA en 4-

pins Molex LP4-verloopkabel
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Warranty 2 Years

Hardware Schijfgrootte 2.5in

Schijftype SATA

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk

1 - SATA (7-polig, data) Contact

Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 98 mm [3.9 in]

Gewicht product 110 g [3.9 oz]

Hoogte product 10 mm [0.4 in]

Lengte product 10 cm [3.9 in]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 20 mm [0.8 in]

Package Length 22.5 cm [8.9 in]

Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 115 g [4.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 3,5 inch montagebracket

1 - Data/voeding-verloopkabel

1 - Set schroeven

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