
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5"SATA-schijven(USB312SAT3CB)
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5"SATA-schijven - Controller voor opslag -
2.5",3.5"- SATA 6Gb/s - 600 MBps - USB 3.1 (Gen 2) - zwart

Hier is een snelle,eenvoudige manier om toegang te krijgen tot data op een 2,5 inch solid-state
drive of harde schijf. Met deze kabeladapter kunt u uw laptop of desktop direct aansluiten op een
solid-state drive en heeft u toegang via ultrasnel USB 3.1 Gen. 2 (tot 10 Gbps).

Met de adapterkabel kunt u snel harde schijven verwisselen zonder dat u uw schijven in een
behuizing moet installeren. U kunt snel data kopiëren or terughalen van een 2,5 inch SSD/HDD
zonder dat aanvullende accessoires noodzakelijk zijn. Perfect voor eenvoudige toegang tot schijven
voor datamigratie,klonen van schijven en back-uppen van data,met de snelheid van USB 3.1 Gen 2.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid,met bestandstransmissiesnelheden tot 10
Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de
laatste SSD's en harde schijven benutten,terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden
verminderd.

Deze kabeladapter heeft een compact,lichtgewicht design,waardoor hij gemakkelijk in een laptop- of
draagtas kan worden opgeborgen. Gebruik het overal waar u heen gaat om snel toegang te krijgen
tot waardevolle data - zonder dat een externe voeding vereist is.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving StarTech.com USB 3.1 (10 Gbps) adapterkabel voor 2,5"SATA-schijven - controller
voor opslag - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2)

Type apparaat Controller voor opslag - extern

Bustype USB 3.1 (Gen 2)

Kleur Zwart

Hard Drive Form Factor
Compatibility 2.5",3.5"

Interface SATA 6Gb/s

Gegevensoverdrachtsnelheid 600 MBps

Ondersteunde apparaten Vaste schijf,vast station

Productmateriaal Plastic

Gewicht 55 g

Garantie van de fabrikant 2 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Controller voor opslag - extern

Hard Drive Form Factor
Compatibility 2.5",3.5"

Host Bus USB 3.1 (Gen 2)

Productmateriaal Plastic

Kleur Zwart

Controller voor opslag

Interface SATA 6Gb/s

Gegevensoverdrachtsnelheid 600 MBps

Ondersteunde apparaten Vaste schijf,vast station

Processor ASMedia ASM1351



Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces 1 x SATA 6Gb/s - SATA-combinatie

Verbindingen 1 x USB 3.1 (Gen 2) - 9-pins USB type A

Diversen

Kabels meegeleverd 1 x USB-kabel - geïntegreerd

Voorzieningen Met USB,UASP-transferprotocol,getest met tot 2 TB 7200 RPM 2.5" harde schijven

Conformiteitsnormen FCC,RoHS

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 2 jaar

Afmetingen &gewicht

Gewicht 55 g

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur 0 °C

Max. gebruikstemperatuur 70 °C

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


