
USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing -
aluminium
Product ID: SMS1BMU313

Voeg high-speed dataopslag toe aan uw laptop of desktop, met deze draagbare mSATA en mSATA Mini
schijfbehuizing. Deze mSATA dataopslag biedt snellere bestandsoverdracht met USB 3.1 (10 Gbps) in een
robuuste aluminiumbehuizing.

Duurzaam en draagbaar

Dankzij het compacte design biedt de metalen mSATA schijfbehuizing u een zeer mobiele, high-speed
opslagoplossing. Slank en stijlvol, deze behuizing is de ideale accessoire voor laptops of desktops.
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De duurzame, sterke mSATA behuizing biedt
betrouwbare schijfbescherming. De behuizing is
ook voorzien van ventilatiegaten die uw schijf
helpen beschermen tegen oververhitting door
warmte af te voeren en constant voor een
optimale bedrijfstemperatuur zorgen.

Ultrasnelle bestandsoverdracht

Met ondersteuning van USB 3.1 (ook bekend als USB 3.1 Gen 2) en SATA III (6 Gbps) hostverbindingen,
kunt u met deze schijfbehuizing de prestatie van uw mSATA solid-state drives maximaliseren voor een
snellere bestandsoverdracht. De mSATA schijfbehuizing ondersteunt ook UASP voor verbeterde prestaties.

Compatibel met alle mSATA schijven

Deze draagbare schijfbehuizing is compatibel met alle standaard mSATA schijven, inclusief de mSATA Mini
(halfgrote) form factor.

De SMS1BMU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Mobiele professionals die snelle externe dataopslag nodig hebben
• Voeg snel draagbare externe opslag toe aan uw laptop of desktop

met een mSATA SSD
• Draag snel en gemakkelijk data over tussen meerdere werkstations

via een high-speed verbinding

Features

• Voeg snelle externe opslag toe aan uw laptop of desktop met een
mSATA-schijf

• Maximaliseer de prestatie van uw mSATA SSD met USB 3.1 Gen 2
(10 Gbps) connectiviteit

• Compatibel met mSATA en mSATA Mini (volledige en halfhoge
mSATA-schijven)

• Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
• UASP ondersteuning
• Robuuste aluminiumbehuizing
• Ventilatiegaten voor warmteafvoer
• Neerwaarts compatibel met USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal stations 1

Chipsetcode ASMedia - ASM1351

Interface USB 3.1 Gen 2

Ondersteunde schijfhoogte(n) Full Size (50.8mm)

Half Size (26.8mm)

Schijfgrootte mSATA (Full Size & Half Size)

Schijfinstallatie Vast

Schijftype mSATA (Mini SATA)

Ventilator(en) Nee

Prestaties 4Kn Support Ja

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 1 TB mSATA schijven

Port-multiplier Nee

RAID Nee

TRIM Support Ja

Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

UASP ondersteuning Ja

Connector(en) Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)
Vrouwelijk

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

Software Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 1.6 in [40 mm]

Gewicht product 2 oz [58 g]

Hoogte product 0.5 in [12 mm]

Kleur Zwart

Lengte product 3.9 in [98 mm]

Max. schijfhoogte 2 in [50.8 mm]

Type behuizing Aluminium
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Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 4.8 oz [136 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.1 mSATA SSD-behuizing - aluminium

1 - USB A naar Micro B kabel - 46 cm

4 - montageschroeven

2 - sets met mSATA bevestigingsmaterialen (vooraf
geïnstalleerd)

1 - Schroevendraaier

1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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