
2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter
Behuizing
Product ID: SAT2MSAT25

De SAT2MSAT25 2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing maakt van een mSATA (Mini
SATA) mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD voor gebruik overal waar een 2,5 inch SATA-schijf kan
worden gebruikt. 

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten,
ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een
compatibele controller.

De adapter is voorzien van dezelfde standaard montagepunten als bij een normale 2,5 inch harde schijf
en kan worden geïnstalleerd in een externe schijfbehuizing, docking station of in een pc of laptop. De
behuizing is dusdanig ontworpen dat gegevens zonder knelpunten kunnen worden doorgegeven, waardoor
de mSATA-schijf zo snel kan werken als de computer/interface mogelijk maakt. 

De adapter is uitgevoerd in aluminium en kunststof en wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Maak van een ongebruikte mSATA-schijf een standaard 2,5 inch
SATA-schijf

• Herstel gegevens vanaf een oude mSATA-schijf (mini SATA)
• Systeembouwers die een mSATA-schijf willen gebruiken in een

systeem met twee schijvenf, een SSD voor het besturingssysteem en
een standaard harde schijf voor opslag

• IT-technici die mSATA-schijven moeten kunnen gebruiken vanuit een
standaard SATA-computersysteem

• IT-professionals die toegang nodig hebben tot een mSATA-schijf
(Mini SATA) vanaf een externe bron, zoals een SATA-schijfbehuizing
of docking station

Eigenschappen

• Ondersteunt standaard mSATA (Mini SATA) solid state drives
• Behuizing in standaard 2,5 inch SATA-vormfactor
• Volledig transparant ontwerp voor SATA-data/voeding
• Duurzame aluminium en kunststof constructie
• Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-

schijven

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 1

Interface SATA

Schijfinstallatie Vast

Schijftype mSATA (Mini SATA)

Prestaties RAID Nee

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Stekker

Schijfaansluitingen 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf Vrouwelijk

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 70 mm [2.8 in]

Gewicht product 52 g [1.8 oz]

Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]

Kleur Zilver

Lengte product 10 cm [3.9 in]

Type behuizing Aluminium en kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1.3 in]

Package Length 13.1 cm [5.2 in]

Package Width 16.6 cm [6.5 in]

Verzendgewicht (verpakt) 117 g [4.1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - mSATA naar 2,5 inch SATA adapter

2 - Bevestigingsschroeven

1 - Handleiding

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