USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en
SSD-wisser en -kloner
Productcode: SATDOCK2REU3

Met de SATDOCK2REU3 USB3.0 standalone duplicator- en wisserdock kunt u uw 2,5/3,5 inch SATA
HDD's of SSD's via SuperSpeed USB 3.0 aansluiten en, indien nodig, schijven uitwisselen. Het dock
fungeert ook als een standalone schijfduplicator en -wisser – een efficiënte en veelzijdige oplossing
voor het beheer van externe schijven.
De SATDOCK22EU3 biedt standalone sectorgewijze harde-schijfduplicatie, heeft een geïntegreerde
LED-voortgangsbalk en ondersteunt single-pass overschrijven voor twee schijven en is daardoor een
gebruikersvriendelijke complete oplossing voor elke applicatie waarbij harde schijven moeten worden
gedupliceerd of gewist.
Dit HDD/SSD docking station ondersteunt SATA I/II/III en schijven met grote capaciteit (getest tot 4
TB), is compatibel met bijna elke SATA harde schijf en biedt een grotere opslag-/back-up capaciteit
voor uw computer.
Breid de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze
SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf
gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken.
De SATDOCK2REU3 wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Systeembeheerders die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
• Data-archivering
• Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen
verwisselen
• Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte
kopie van de ene schijf naar een andere.
• Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals
bij data recovery.
• Klonen van harde schijven met verborgen partities die sommige andere
software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
• IT-beheerders die snel een schijf willen wissen en op andere applicaties willen voorbereiden
• Dataherstelspecialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven om data te herstellen/terug te
halen

Eigenschappen
• Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch formfactor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives
(SSD)
• Standalone sectorgewijze harde-schijfduplicatie
• Wissen met standalone single-pass overschrijven
• SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
• High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
• Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
• Plug-and-play en hot-swappable
• Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
• Geïntegreerde LED-voortgangsbalk

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Ventilator(en)

Nee

Interface

USB 3.0

Aantal stations

2

Schijfgrootte

2.5in & 3.5in

Schijftype

SATA

Schijfinstallatie

Verwijderbaar

Chipsetcode

Prolific - PL2775

Maximale
overdrachtsnelheid

3 Gbit/s

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Prestaties

SATA II (3 Gbps)
Duplication Speed

11GBpm

Wismodi

1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)

Duplication Modes

Sector by Sector (Whole Drive)

Max. schijfcapaciteit

Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven
en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven

Schijfaansluitingen

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

Hostaansluitingen

USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Besturingssystemen

OS independent; No software or drivers required

Notitie

De doelschijf moet ten minste dezelfde capaciteit hebben als
de bronschijf

LED-indicatoren

Koppeling / 25%

Connector(en)

Software

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Indicatoren

Voeding / 50%

HDD1 / 75%
HDD2 / 100%
Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

1.2A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

3000mA

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

36

Bedrijfstemperatuur

0°C to 85°C (32°F to 185°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 95°C (14°F to 203°F)

Vochtigheid

5-90%

Lengte product

5.0 in [12.8 cm]

Breedte product

4.1 in [10.3 cm]

Hoogte product

2.4 in [62 mm]

Gewicht product

15.0 oz [424 g]

Package Length

7.7 in [19.5 cm]

Package Width

6.5 in [16.5 cm]

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Package Height

5.1 in [13 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

31.2 oz [885 g]

Meegeleverd

Docking Station

Wat wordt er
meegeleverd

USB 3.0-kabel
Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en
Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en
Nieuw-Zeeland.
Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

