
Dockningsstation för SATA-hårddisk-duplikator - eSATA USB

Produkt ID: SATDOCK22RE

Med SATDOCK22RE USB och eSATA-dockningsstation för hårddiskduplikator kan du duplicera/klona 
befintliga hårddiskar utan att använda ett värddatorsystem. Den kan även kopplas till ett datorsystem 
och användas som extern hårddiskdocka.

Som hårddiskduplikator kan du skapa en exakt 1 till 1 sektorklon från en hårddisk till en annan, 
inklusive partition- och startsektorinformation, med en hastighet på 72 MB/sekund – vilket säkerställer 
fullständig data och konsekvens vid känsliga operationer som dataåterställning.

Som extern hårddiskdocka stödjer duplikatorn/dockningsstationen plug-and-play-installation och 
ansluts till datorn via USB 2.0 eller eSATA, vilket ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps 
respektive 3 Gbps, från hårddiskarna till ditt datorsystem. Enheter med hög kapacitet (testad med upp 
till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter per fack) kan användas för att förbättra datorns 
lagrings/kopieringsmöjligheter.

Att inte behöva installera hårddiskar i ett kabinett eller system för hårddiskbrickor gör installationen 
snabb – en perfekt lösning för situationer när man måste växla mellan flera hårddiskar. Detta 
tillsammans med att det inte behövs några särskilda program eller drivrutiner ger en smidig och 
mångsidig lagringslösning. Värdet på dockningsstationen kan höjas med en adapter för anslutning 
mellan SATA- och IDE-hårddiskar (SAT2IDEADP) som gör så att du kan använda en 2,5"- eller 
3,5"-IDE-hårddisk i ett fack för SATA-hårddiskar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    



 

Användning

• Disksektor-spegling/kloning för att skapa en exakt kopia av källdiskten på en annan hårddisk.

• Skapa identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel 
vid dataåterställning och rättsapplikationer.

• Perfekt för tekniker som behöver åtkomst till hårddiskar för säkerhetskopiering/återställning eller 
som regelbundet växlar mellan olika hårddiskar.

• Snabb dataåtkomst från en hårddisk utan att behöva installera den i chassit eller i ett kabinett.

Funktioner

• Fristående sektor till sektorkopiering, inklusive HPA

• LED-förloppsindikator som visar dupliceringsstatus

• Knappväxling mellan hårddiskduplikatorläge och dockningsstationsläge

• Patenterade utmatningsknappar för varje hårddisk

• Ett enda höghastighets eSATA-värdgränssnitt med överföringshastigheter upp till 3 Gbps

• Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor

• Stödjer SATA revision 1.0/2.0 (SATA 150/300) kapacitet för hårddiskar upp till 2,0 TB

• USB 2.0 värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

• Kompakt, stationär formfaktor

• Kompatibel med hotswap och plug-and-play

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Gränssnitt USB 2.0 & eSATA

Antal enheter 2

Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in



Enhetstyp SATA

Chipset-ID JMicron - JMB352U

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

SATA II (3 Gbps)

Maximal 
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 
RPM-hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 1 TB 5400 
RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)

Inlänkningshastighet 15,000 cycles

Kontakt(er)

Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Värdkontakter 1 - eSATA (7-stifts, data)

1 - USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Vid duplicering måste målenheten ha lika stor eller 
större kapacitet än ursprungsenheten.

<p>Om källenheten har en EISA-partition (Extended 
Industry Standard Architecture) måste den tas bort före 
kopiering.<p>eSATA-drift med två hårddiskar 
installerade kräver en eSATA-värdkontroller med stöd 
för port-multiplicering.

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Hårddiskstatus (blå – hårddisk inaktiverad, röd ingen 
hårddisk har upptäckts, blinkande röd – aktivitet)

1 - Strömindikator (blå)

1 - Förloppsindikator (blå)

1 - Lägesindikator (blå – JBOD, röd – duplicering)



Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 110V-240V AC

Utspänning 12/5V DC

Utström 3A

Strömförbrukning 36

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 8~90 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 5.8 in [14.7 cm]

Produktbredd 5.2 in [13.2 cm]

Produkthöjd 2.8 in [7 cm]

Produktvikt 19.3 oz [547 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.3 in [18.5 cm]

Package Width 4.7 in [12 cm]

Package Height 8.3 in [21 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SATA HDD-dockningsstation för hårddiskduplikator

1 - USB 2.0-kabel



1 - eSATA-kabel

3 - Strömkabel (NA/BG/EU)

1 - Universell strömadapter

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


