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StarTech.com Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 NGFF SATA SSDs USB 3.1 (10Gbps) RAID Aluminium
Met deze Dual M.2 SATA-behuizing met RAID kunt u gemakkelijk ultrasnelle, draagbare externe opslag toevoegen
aan uw met USB-C™ of USB-A uitgeruste laptop, tablet, smartphone of desktopcomputer. De meerdere RAID-modi
bieden een hogere capaciteit, verbeterde prestaties of dataredundantie.

Krijg toegang tot uw externe data met hogere snelheden

Snel uw bestanden openen, overdragen en back-uppen waar u ook heen gaat. Met deze M.2 RAID-behuizing met
twee sleuven hebt u eenvoudig toegang tot uw data door een krachtige, ultramobiele opslagoplossing te maken met
behulp van twee M.2 (NGFF) SATA SSD's. D behuizing is ideaal voor creatieve professionals zoals fotografen en
videografen in bedrijven, opleidingsinstellingen en de overheid, die snel toegang moeten hebben tot belangrijke
databestanden, zowel in het veld als terug op kantoor. Met de RAID-behuizing kunt de snelheid van uw M.2 (NGFF)
SATA-schijven benutten door te profiteren van USB 3.1 Gen 2, met dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps. De
behuizing biedt eenvoudig toegang tot uw bestanden voor datamigratie en -back-ups zodat u belangrijke data altijd
kunt beveiligen.

Verhoog de prestatie en dataredundantie

Dankzij meerdere RAID-opties kunt u met de M.2 RAID-behuizing meer opslagcapaciteit, prestatie of redundantie
krijgen. U kunt erop gerust zijn dat uw bestanden continu worden geback-upt of profiteer van de grotere snelheid en



capaciteit van een gecombineerde oplossing. De behuizing ondersteunt RAID 0, RAID 1, Spanning en JBOD,
waardoor u uw back-up-voorkeursmethode kunt kiezen. De behuizing ondersteunt ook SSD TRIM voor een langere
levensduur en prestatie van uw schijven.

Maak uw data mobieler

De Dual M.2 SATA-behuizing vormt een zeer mobiele opslagoplossing. Dankzij zijn compacte design kunt u hem in
uw laptoptas of draagtas opbergen en overal meenemen - naar kantoor, laboratorium of voor mobiel gebruik, zodat
u toegang hebt tot uw data waar u ook heen gaat. Gemaakt van sterk aluminium helpt deze M.2 SATA-behuizing
met twee sleuven uw data te beschermen waar u ook heen gaat. De M.2 SATA RAID-behuizing wordt direct gevoed
vanaf de USB-poort van uw apparaat, zodat geen externe voeding vereist is. Ook worden twee USB-kabels (USB-C
naar Micro-B en USB-A naar Micro-B) geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste laptops en tablets die zijn
voorzien van een USB-C™ poort, alsmede oudere apparaten. De behuizing werkt onafhankelijk van het
besturingssysteem, waardoor geen extra software of stuurprogramma's hoeven te worden geïnstalleerd en de
behuizing is ook compatibel met een Thunderbolt™ 3 USB-C poort. Bij de SMS2BU31C3R worden alle vereiste
schijfinstallatietools en -bevestigingsmaterialen geleverd en hij wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Design

Certificering CE, FCC

Kleur van het product Zwart
LED-indicatoren Ja

Materiaal Aluminium

Type product SDD-behuizing

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 60 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 0 - 90 procent
Temperatuur bij opslag -20 - 70 °C

Energie

Type stroombron USB

Gewicht en omvang

Breedte 80 mm
Breedte verpakking 131 mm

Diepte 100 mm

Diepte verpakking 165 mm
Gewicht 96 g

Gewicht verpakking 195 g

Hoogte 15 mm

Hoogte verpakking 32 mm



Inhoud van de verpakking

Gebruikershandleiding Ja

Inclusief schroeven Ja

Inclusief schroevendraaier Ja
Meegeleverde kabels USB

Opslagmedia

Aantal storage drives ondersteund 2

Maximale opslagcapaciteit 2 TB

Ondersteunde lengtes van opslagschijven 80 mm

Ondersteunde opslagstationinterfaces M.2, SATA, SATA II, SATA III
Opslag schijfgrootte M.2

Soorten RAID 0,1,BIG,JBOD

Poorten & interfaces

Aantal USB-aansluitingen 1

Geïntegreerde USB-kabel Nee

Geslacht USB-connector Vrouwelijk
USB-aansluiting Ja

USB-connectortype Micro-USB B

USB-versie 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Prestatie

Chipset ASMedia - ASM1352R

Mean time between failures (MTBF) 35000 uur
Overdrachtssnelheid 10 Gbit/s

Poort-multiplier Ja

UASP-ondersteuning Ja

Technische details

Duurzaamheidscertificaten RoHS


