Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch
harde schijf - USB 3.0
Product ID: S2510BU33PW

Met de S2510BU33PW USB 3.0 versleutelde harde-schijfbehuizing kunt u uw 2,5-inch SATA harde schijf
(HDD) of solid-state drive (SSD) in een met AES versleutelde externe schijf veranderen.
De veilige behuizing maakt gebruik van een Advanced Encryption Standard-algoritme (256-bits AES),
waarmee alle data op uw schijf tegen onbevoegde toegang beveiligd zijn. Als de versleuteling eenmaal is
geactiveerd, is de inhoud alleen toegankelijk met een speciale PIN, die u zelf instelt en invoert via het
slanke, geïntegreerde touchpad. De versleuteling is op hardware gebaseerd, waardoor de installatie- en
configuratieproblemen van gecompliceerde software tot het verleden behoren.
De harde-schijfbehuizing garandeert maximale prestaties, met ondersteuning van USB
3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps. De behuizing ondersteunt ook SATA III-schijven, waardoor u de
hoge prestatie behoudt, maar ook de beschikking hebt over uw SATA 6 Gbps externe SSD.
De S2510BU33PW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Bescherm uzelf en uw klanten tegen identiteitsdiefstal met
hardwareversleutelde back-ups van vertrouwelijke documenten (bijv.
financieel)

•

Bescherm uw belangrijke documenten onderweg, met een
versleutelde harde schijf die, bij verlies of diefstal, niet toegankelijk
is
Sla bestanden snel op en open deze vanaf uw externe SATA III-schijf

•

Features
•
•
•
•
•
•

Zorg dat uw externe schijf veilig is en vergrendeld met realtime 256bits versleuteling
Probleemloze bediening met geïntegreerd touchpad
Optimaliseer de prestatie door ondersteuning van SATA III harde
schijven met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of
minder
Plug & play-installatie
Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
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Hardware

Prestaties

Warranty

2 Years

Aantal stations

1

Bus type

USB 3.0

Chipsetcode

Renesas/NEC - MOLU03

Interface

USB 3.0

Schijfgrootte

2.5in

Schijfinstallatie

Vast

Schijftype

SATA

Ventilator(en)

Nee

Algemene specificaties

256 bit AES hardwareversleuteling

Hot-swappable

Nee

Max. schijfcapaciteit

Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 3
TB of minder

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)

UASP ondersteuning

Nee

Hostaansluitingen

1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk

Schijfaansluitingen

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

Software

Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

Wij raden u aan deze behuizing als extra opslagapparaat te
gebruiken voor belangrijke bestanden en niet als back-up
(tenzij u deze ook regelmatig back-upt)

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - OLED readout display

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

> 70% rel. luchtvochtigheid

Breedte product

3 in [77 mm]

Gewicht product

3.3 oz [94 g]

Hoogte product

0.6 in [14 mm]

Kleur

Zwart

Lengte product

4.8 in [123 mm]

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen
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Max. schijfhoogte

0.4 in [9.5 mm]

Type behuizing

Staal en kunststof

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

0.7 lb [0.3 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB 3.0 naar 2,5 inch SATA III HDD-behuizing met
codering
1 - USB 3.0-kabel
1 - Schijfbehuizing
2 - Schijfinstallatieschroeven
1 - Minischroevendraaier
1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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