
5,25" trayless hotswappable mobiel rekbackplane
met dubbele bay voor 2,5" en 3,5" SATA-/SAS-HDD
of -SSD met ventilator
Product ID: HSB2535SATBK

Dankzij de HSB2535SATBK verwijderbare backplane met 2 schijven kunt u snel schijven installeren en
hotswappen vanaf de voorkant van uw computer door een 5.25" bay in een hot-swappable SATA/SAS-
interface te veranderen. Hierdoor kunt u een 3.5” SATA harde schijf (HDD) en/of een 2,5” SATA harde
schijf of solid-state drive (SSD) aansluiten.

Met twee trayless harde-schijfbays fungeert de harde-schijfbay als een interface met SATA en kan worden
gemonteerd in elke 5,25" front bay, waardoor een hot-swappable mobiel rek wordt verkregen. De bay
heeft uitwerphendels waarmee schijven snel in en uit het computersysteem kunnen worden aangebracht
en verwijderd, waardoor u gemakkelijk back-ups kunt maken die kunnen worden verwijderd voor veilige
opslag, archivering of externe mobiele toegang.
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Voor extra veelzijdigheid biedt de backplane ondersteuning voor zowel SATA- als SAS-interfaces en is een
ideale accommodatie voor bedrijfssysteemintegratie. Om uitval van de schijf te voorkomen voorziet de
bay in een uitstekende warmteverspreiding met een ingebouwde ventilator en gesleufde aluminium
behuizing.

De HSB2535SATBK wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Imaging - voor systeembouwers of bij het configureren van nieuwe
systemen - gebruik het mobile rack in het hoofdsysteem om snel een
Windows besturingssysteem te kopiëren naar meerdere lege harde
schijven

• IT-omgevingen waar u snel harde schijven moet plaatsen/vervangen
zonder dat er een externe HDD-behuizing noodzakelijk is

• Voeg een hot-swap bay toe aan een server of werkstationcomputer,
voor een verwijderbare back-upoplossing

• Creëer een hybride opslagoplossing met een solid-state drive voor
snelheid en een standaard harde schijf voor meer opslagcapaciteit
zoals hyperduo

Features

• Individuele 2,5" en 3,5" schijftrays
• Voldoet aan 5,25" kleine-vormfactorspecificatie
• Trayless design voor hotswapondersteuning
• Stevige aluminium constructie
• Ondersteuning voor SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-

schijven
• LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
• Ondersteuning voor 2,5" en 3,5" vormfactor-SATA harde schijven
• Ondersteuning voor SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal 2,5 inch bays 1

Aantal interne 3,5 inch bays 1

Aantal stations 2

Interface SATA

Lagertype ventilator Kogellager

Schijfgrootte 2.5in & 3.5in

Schijfinstallatie Verwijderbaar

Schijftype SAS & SATA

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 1 - 50 mm

Vergrendeling Ja

Prestaties Aantal plaatsingen 10,000

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven (3,5")
Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven (2,5")

Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

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

2 - SATA (7-polig, data) Contact

Schijfaansluitingen 2 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)
Contact

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 1 - 2,5" HDD/SSD-activiteits-LED

1 - 3,5" HDD-activiteits-LED

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -5°C to 35°C (23°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid 20%RV ~ 80%RV

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 7.2 in [182.6 mm]

Gewicht product 18.6 oz [528 g]

Hoogte product 1.7 in [42 mm]

Lengte product 5.8 in [148 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 24.5 oz [693 g]
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2,5/3,5" SATA-HDD-backplane

2 - 45 cm SATA-kabel

1 - Molex LP4-naar-SATA-voedingsadapterkabel

2 - Baysleutel

1 - Installatieschroevenset

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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