USB till dockningsstation för extern SATA-hårddisk för 2,5" SATA HDD
Produkt ID: SATDOCK25U

Dockningsstationen SATDOCK25U för USB-hårddiskar ger fullständig, ögonblicklig åtkomst till alla 2,5"
SATA- (SATA, SATA II, SATA III) hårddiskar eller solid state-enheter, utan att du behöver installera
enheten i datorn eller installera den i ett externt kabinett.
Denna mycket kompakta HDD-dockningsstation erbjuder den bärbarhet som behövs för att enkelt
lägga till externt lagringsutrymme till praktiskt taget alla USB-kompatibla datorer, vilket gör den till en
självklar fördel när det gäller att ansluta externa hårddiskar (utan tillbehör) även i mobila
datorsystem. Dessutom kräver dess lilla formfaktor minimalt med utrymme på ett skrivbord eller en
arbetsbänk. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra
datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.
Placera en 2,5 tums SATA-hårddisk eller SSD i dockningsstationen, anslut den sedan till en värddator
via en USB 2.0. För att avinstallera eller byta hårddisk, koppla ifrån USB-kabeln och ta bort enheten
från dockningsstationen.
Utöver att tillhandahålla ett snabbt och bekvämt sätt för att få åtkomst till eller återställa data från en
bärbar 2,5 tums hårddisk strömförsörjs dockningsstationen via USB:n, så ingen strömadapter behövs.
HDD-dockningsstationen stödjer hårddiskinstallation med plug-and-play på de flesta operativsystem
och ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps – ett smidigt alternativ till externa
hårddiskkabinett som sparar in tiden som krävs för att förbereda hårddisken på vanligt sätt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Smidig åtkomst till reservenheter eller borttagna 2,5 tums enheter för att hämta data

• För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
• Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
• Tekniker som regelbundet testar eller utvärderar olika hårddiskar och behöver byta mellan dem

Funktioner
• Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp
till 480 Mbps
• Strömförses direkt från USB-porten
• Ström/aktivitet LED
• Inbyggt roterande stativ
• Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
• Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
• Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 tums formfaktor

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)

Nej

Gränssnitt

USB 2.0

Antal enheter

1

Enhetsstorlek

2.5in

Enhetstyp

SATA

Chipset-ID

JMicron - JM20329

Typ och hastighet

USB 2.0 - 480 Mbit/s

UASP-stöd

Nej

Maximal
enhetskapacitet

För närvarande testad med upp till 1 TB 5400
RPM-hårddiskar

Prestanda

Kontakt(er)
Enhetskontakter

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

Värdkontakter

USB Mini-B (5-stifts)

OS-kompatibilitet

OS independent; No software or drivers required

LED-indikatorer

Blå – fast för ström, blinkande för aktivitet

Drifttemperatur

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Förvaringstemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet

90% RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Maximal enhetshöjd

0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd

3.2 in [82.0 mm]

Produktbredd

1.0 in [25.0 mm]

Produkthöjd

1.4 in [36.0 mm]

Produktvikt

1.1 oz [30.0 g]

Package Length

5.7 in [14.4 cm]

Package Width

6.8 in [17.2 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Mjukvara

Indikatorer

Miljö

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 4.4 oz [126.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

2,5 tum dockningsstation för SATA-hårddisk

Y-kabel USB mini-B
Instruktionsbok

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

